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1. INTRODUÇÃO 

A atual unidade de Controle Interno da Secretaria de Estado da Educação e 

do Esporte faz parte do Núcleo de Integridade e Compliance – SEED, que passou a 

fazer parte da estrutura organizacional da Pasta a partir do Decreto nº 2.741/19, 

publicado no DIOE nº 10.525, de 19 de setembro de 2019, tendo em vista o 

cumprimento do disposto na Lei Estadual nº 19.848 de 03 de maio de 2019.  

 A Resolução nº 04/20 – CGE-PR, publicada no DIOE 10.606, de 16/01/20, 

entre outras providências, regulamenta as diretrizes, atribuições e vedações dos 

Agentes de Controle Interno integrantes dos Núcleos de Integridade e Compliance 

dos Órgãos da Administração Direta e Autarquias.  

De acordo com a Resolução nº 1.085/2020 – GS/SEED, 07/05/2020 e 

publicada no DIOE nº 10.666 de 13/05/2020, o servidor Luiz Eduardo Buard Junior, 

RG nº 4.985.237-1, foi nomeado Agente de Controle Interno desta Pasta e assim 

permanece até a presente data.  

 

2. ABRANGÊNCIA 

 

Para o corrente ano, instituiu-se o Plano de Trabalho Anual elaborado pelo 

Controle Interno – SEED com previsão de atividades avaliativas a serem 

desenvolvidas no exercício de 2020, aprovado pela Resolução nº 4.855/2019 – 

GS/SEED e publicado no Diário Oficial do Estado nº 10.589 de 20/12/2019.  

Além de quesitos elencados no Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, 

outras intervenções se fizeram necessárias, como apoio às ações da Diretoria Geral-

SEED e demandas provenientes do Tribunal de Contas do Estado – TCE-PR e da 

Controladoria Geral do Estado – CGE-PR, registradas no decorrer do presente 

Relatório. 

Por fim, é de suma importância tornar claro que o presente Relatório tratou 

tão somente dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte (SEED), pois isentou-se nas atividades planejadas a 
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avaliação dos órgãos vinculados, Instituto de Desenvolvimento Educacional - 

FUNDEPAR, Colégio Estadual do Paraná, Conselho Estadual de Educação - CEE, 

Instituto Paranaense da Ciência do Esporte - IPCE e PARANAEDUCAÇÃO, por 

possuírem Controles Internos próprios e, se por vezes citado, infere somente aos 

servidores desta Pasta que nesses órgãos atuam ou por ação específica instruída 

por órgãos externos de controle e fiscalização. 

 

3. AVALIAÇÃO 

Realizar ao final do exercício análise avaliativa da execução do Plano de 

Ação, considerando o cumprimento das metas propostas, as dificuldades 

encontradas no desenvolvimento das ações e a eficiência das intervenções na 

melhoria dos sistemas de controles administrativos. 

Esta avaliação subsidiará a construção do Plano de Trabalho do Controle 

Interno avaliativo para o próximo período e a apresentação da conclusão dos 

trabalhos e dos resultados obtidos para o Gestor da Pasta. 

4. METODOLOGIA 

 

Nas atividades desenvolvidas pelo Controle Interno Avaliativo, para análise, 

intervenção, acompanhamento e monitoramento foram aplicadas as metodologias 

de amostragem, entrevistas e visitas in loco, embasadas em procedimentos e 

técnicas de controle, compreendendo a coleta de dados e o exame de informações 

disponíveis nos ambientes virtuais, sistemas utilizados pela administração, atos 

públicos, entre outros, ações prévias que embasam os encaminhamentos para 

dinamizar e inovar os sistemas de controles administrativos utilizados pela gestão.  

 

5. ÁREAS AVALIADAS 

 

Destacam-se nesse tópico os Grupos/Departamentos onde as intervenções 

avaliativas foram realizadas, para análise dos sistemas de controles internos 

administrativos, de acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho deste Controle 

8
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



7 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

Interno, definido na Resolução nº 4.855/2019 – GS/SEED e publicado no Diário 

Oficial do Estado nº 10.589 de 20/12/2019, além das tratativas deferidas diante da 

percepção de fragilidades dos sistemas de controles provenientes das análises de 

rotina. 

Faz notável mencionar que as tratativas descritas a seguir estão formatadas 

com texto resumido para composição desse relatório, mas possuem protocolo digital 

devidamente instruído, arquivado ou em prosseguimento nesta Secretaria, podendo 

ser consultado para análise das informações e documentos na íntegra a qualquer 

momento. 

 

5.1 DIRETORIA GERAL – DG 

5.1.1 Relatório anual de fiscalização da 6ªICE/TCE-PR, exercício financeiro de 

2019 – DG/SEED 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.608.389-3 CI/SEED) 

 

1 – Histórico: 

Deu início ao presente protocolado Memorando 06/2020 desta Unidade de 

Controle Interno por meio do qual, foi encaminhada à Diretoria Geral desta Pasta, a 

Recomendação 17/2020, onde constou apontamentos encontrados no Relatório de 

Fiscalização referente ao exercício financeiro de 2019 apresentado pela 6ª 

Inspetoria de Controle Externo (6ª ICE/TCE-PR), conforme segue: 

“I) Servidora ocupante de cargo de provimento em comissão do 
PARANAEDUCAÇÃO que desempenha atividades na SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE –SEED (item 3.3.5 deste 
relatório);” 
“II) Empregada contratada pelo PARANAEDUCAÇÃO que desempenha 
atividades na SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE –SEED (item 3.3.5 deste relatório).” 

 No mencionado Relatório a equipe da 6ICE concluiu que é irregular o 

exercício de atividade, diferente daquela consignada no ato de nomeação e no edital 

de seleção, respectivamente, bem como é irregular o cumprimento da jornada de 
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trabalho em local diverso do PARANAEDUCAÇÃO, ainda esclareceu que em 

atenção ao estabelecido no caput do artigo 262 do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas, foi instaurada a Tomada de Contas Extraordinária, cujo processo tramita 

sob nº 162600/20. 

 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

Diante dos apontamentos, este Controle Interno entendeu ser pertinente 

elaborar a recomendação Nº 17/2020 para ciência da Diretoria Geral desta Pasta 

quanto aos apontamentos registrados pelo ente fiscalizador, bem como, sugerir 

opinativo à Assessoria Técnica e, caso houvesse dúvidas quanto a matéria em 

pauta, o encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado – PGE/PR, ação que foi 

acatada prontamente pela DG/SEED. 

A Assessoria Técnica/SEED, em 29/05/2020, por meio do Despacho nº 

553/2020, item V, informou que:  

“não há dúvida a ser dirimida para realizar consulta à Procuradoria Geral do 
Estado, e a esta Assessoria Técnica cabe apenas transcrever as razões 
para o saneamento do apontado na forma como transcrito pelo TCE/PR por 
meio da 6ICE”  

O feito foi restituído ao gestor da Pasta, com indicativo da Assessoria Técnica 

de providências, com objetivo de cessar os efeitos dos apontamentos constantes no 

Relatório de Fiscalização 2019 – 6ª ICE/TCE-PR e atenuar o desgaste causado pela 

Tomada de Contas Extraordinária, inclusive pela reiteração para 2020, e a 

possibilidade de aplicação de sanções pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná. 

Diante disso, o Diretor Geral da SEED, decidiu por sanar a irregularidade 

apontada pela Corte de Contas e encaminhar o presente protocolado ao Serviço 

Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO para conhecimento e providências para que 

as mencionadas servidoras exerçam suas atividades no PARANAEDUCAÇÃO, 

conforme previsto no edital de seleção. 
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Ato contínuo, a Procuradoria Jurídica do PARANAEDUCAÇÃO, emitiu o 

Parecer 04/2020, onde concluiu pela regularização da situação funcional das 

empregadas junto ao Serviço Social Autônomo. 

Por meio do Despacho 03/2020, o Superintendente do PARANAEDUCAÇÃO, 

Claudio Palozi, informou que: 

“Em atendimento ao contido em apontamentos levantados pela 6ª Inspetoria 
de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná –Processo nº 
162.600/2020, no qual aponta que a Servidora Thatyane Domingues 
Carreteiro desempenha função diferente do Edital de Seleção, e que a Sra. 
Vera Lucia de Oliveira Calil exerce atividade diferente do respectivo Decreto 
de nomeação; ao contido no DESPACHO datado em 04-06-2020, emitido 
pelo Diretor Geral da SEED –Secretaria de Estado da Educação e do 
Esportes, Senhor Gláucio Dias; e ao Parecer de concordância da 
Procuradora Jurídica do PARANAEDUCAÇÃO Paula Elisa Avelar Flor, 
MANIFESTO o mesmo entendimento do deslocamento imediato das 
respectivas Servidoras da SEED para suas funções de origem, a fim de 
atender o que pede a 6ª Inspetoria de Contas. 
Encaminha-se a informação ao Setor de Recursos Humanos do 
PARANAEDUCAÇÃO para orientações da carga horária, local específico de 
trabalho na sede física do nosso Serviço Social Autônomo e demais 
procedimento de gestão.” (grifo nosso) 

 

Assim, após ciência da Diretoria Geral desta Pasta quanto a manifestação do 

Superintendente do PARANAEDUCAÇÃO, e orientações por ele expedidas, vieram 

os autos para demais providências que entendermos necessárias. 

 

3 – Conclusão: 

Ante ao acima exposto, esta unidade avaliativa entendeu que o apontamento 

da 6ª Inspetoria de Controle Externo - 6ªICE/TCE-PR constante no Relatório Anual 

de Fiscalização 2019, fato gerador da Tomada de Contas Extraordinária nº 

162600/20 em desfavor desta Secretaria foi regularizado, tendo em vista as medidas 

adotadas pelo PARANAEDUCAÇÃO, conforme afirmado no Despacho 03/2020 

deste protocolado, que manifestou: “...entendimento do deslocamento imediato das 

respectivas Servidoras da SEED para suas funções de origem, a fim de atender o que pede a 6ª 

Inspetoria de Contas.” 

Dessa forma, a ação demandada por este Controle Interno por meio da 

expedição da recomendação nº 17/2020, teve efeitos no incentivo à regularização 

das inconsistências evidenciadas. 

11
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



10 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

Assim, esta Unidade de Controle Interno entendeu pela conclusão do 

processo, enviou o mesmo para ciência da Diretoria Geral desta Pasta que, de 

acordo, retornou para prosseguimento na data de 28/09/2020. 

Ato contínuo, foi encaminhado para ciência ao Gestor desta Pasta quanto a 

conclusão dos trabalhos de monitoramento pelo Controle Interno referente a matéria 

em pauta em 29/09/2020. 

 

5.1.2 Apontamento da PGE quanto as metas do PARANAEDUCAÇÃO 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.475-588-6 - CI/SEED) 

 

 1.Histórico 

Deu início ao protocolado 16.475.588-6, Recomendação 05/20 – CI, por meio 

da qual é recomendado ao gestor da Pasta solicitação de parecer técnico jurídico 

junto a Assessoria Técnica da Pasta, e achando oportuno, à Procuradoria Geral do 

Estado – PGE. 

 

2.Desenvolvimento das Ações 

 Assim, de forma a subsidiar a manifestação da assessoria técnica na análise 

do solicitado por este Controle Interno e pela Diretoria Geral desta Pasta, foi 

encaminhado o protocolado ao Grupo Orçamentário Setorial desta Pasta para 

informar como são feitos os repasses de recursos ao PARANAEDUCAÇÃO, 

elementos orçamentários, e como é feito a fiscalização da utilização dos recursos. 

Considerando que o senhor Diretor Geral solicitou urgência na análise do 

caso, foi solicitado que o protocolo retornasse à Assessoria Técnica/SEED até 16 de 

abril de 2020. 

A Chefia do GOFS/SEED informou que os repasses de recursos ao 

PARANAEDUCAÇÃO são efetuados através de transferência, com depósito em 

conta corrente especificada no Termo de Colaboração, elemento de despesa 

335041.02 - Contribuição a Entidades Privadas. O acompanhamento da utilização 
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dos recursos é feito através da análise das prestações de contas bimestrais de 

acordo com o plano de aplicação cadastrado no Sistema Integrado de Transferência 

- SIT. 

Na sequência, Assessoria Técnica encaminhou o protocolado à Procuradoria 

Geral do Estado, mediante ofício secretarial, entendendo que estão incluídos nos 

autos os documentos necessários, para apresentar as dúvidas acerca da execução 

de despesas pactuadas por meio do Contrato de Gestão com o 

PARANAEDUCAÇÃO. 

Nesse primeiro momento a PGE/PR devolveu o protocolado, alegando ser 

necessário maior instrução para análise jurídica e solicitou a juntada de documentos. 

A Assessoria Técnica inseriu ao protocolado supracitado, cópia do 

protocolado nº 16.031.418-4, no qual constava o Acórdão nº 287/2018 – Tribunal 

Pleno, com Parecer Prévio pela regularidade das contas, porém com ressalvas, 

bem como, contava também cópia do Contrato de Gestão entre esta Secretaria e o 

PARANAEDUCAÇÃO. 

Inserida toda documentação solicitada pela PGE, o protocolado foi reenviado 

para análise jurídica. 

Pela Informação nº 293/2020 – AT/GAB – PGE, a Procuradoria Geral do 

Estado concluiu pela: 

 

I pela legalidade na execução de despesas pactuadas por meio do 

Contrato de Gestão com o PARANAEDUCAÇÃO de horas extras de 

funcionários, depósitos judiciais de condenações, depósitos para 

recursos judiciais, gratificação por tempo de serviço de funcionários, 

indenizações trabalhistas e multas, pelo PARANAEDUCAÇÃO, desde 

que ligadas à do Contrato, vinculadas às suas metas, dentro dos valores 

indicados para cada meta e condicionadas a verificação do seu 

cumprimento; 

II pela necessidade de adequação das metas do contrato de gestão, 

para que possam ser aferidas de forma objetiva, e com a construção de 

planos de desembolso desvinculados dos planos de aplicação, que são 

documentos de planejamento interno do PARANAEDUCAÇÃO;  
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III pela desnecessidade de indicação expressa de gestor contratual, 

vez que a gestão contratual é da SEED por força da Lei 11.970.1997 e, 

portanto, a competência pela gestão do contrato recai sobre o próprio 

gestor da SEED;  

IV pela não responsabilidade do fiscal do contrato pela adequação e 

economicidade de cada despesa realizada, cabendo apenas o dever 

funcional de verificar se a despesa foi realizada dentro do objeto do 

contrato de gestão e de forma vinculada a uma das suas metas, bem 

como a verificação do cumprimento da meta, sendo que no caso de 

despesa fora do objeto do contrato não deve ser autorizado o repasse e 

no caso de despesa que indique a não economicidade da gestão do 

recurso deve ser comunicado o gestor do contrato;  

V pela responsabilidade do fiscal e do gestor do contrato pelos atos 

em que concorreram enquanto estavam ocupando as funções 

respectivas;  

VI pela possibilidade de repasse pela SEED ao 

PARANAEDUCAÇÃO dos valores para pagamento de multas relativas à 

atuação contratual, desde que dentro dos valores estipulados para a 

realização das metas e em decorrência de seu cumprimento, devendo 

ser comunicado o gestor do contrato para que os valores alocados em 

cada meta sejam adequados no exercício atual ou em exercícios 

futuros, bem como sejam apuradas as responsabilidades por atos que 

tenham causado danos ao erário.  

Por sua vez, o Diretor Administrativo e Financeiro do PARANAEDUCAÇÃO, 

tomou ciência da informação da PGE em 18/08/2020. 

Este Controle Interno, diante da Informação da PGE, emitiu, em 07/12/2020, a 

Recomendação 32/2020 – CI, na qual foi recomendado: 

A designação de uma comissão para análise e encaminhamento de 

medidas necessárias a atender o apontado na Informação N.º 293/2020– 

AT/GAB-PGE, quanto à: 

 Adequação das metas do contrato de gestão, de forma a serem 

aferidas de maneira objetiva, observando sempre, os planos, programas, 

projetos e atividades a cargo do PARANAEDUCAÇÃO; 
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 Fiscalização do contrato de gestão, que deverá tanto fixar as 

condições de repasse de recursos para o PARANAEDUCAÇÃO quanto os 

planos e programas de atividades a serem alcançados, de forma a que os 

recursos em questão sejam devidamente repassados; 

 Indicação de valores para cada meta; 

 Planos de desembolso que indiquem as datas para repasse parcial do 

total de acordo com o atingimento das metas (documento relevante e que 

precisa ser construído) já que os Planos de Aplicação trazem apenas 

valores divididos por categorias de despesas; 

 Planos de Trabalho a serem incluídos no SIT/PR devem se referir 

apenas à execução das metas indicadas no Plano Estratégico Anual, e não 

às categorias de despesas referidas no Plano de Aplicação; 

Por derradeiro, sugerimos dar ciência ao Senhor Renato Feder, gestor do 

contrato em comento, quanto ao teor da presente recomendação. 

Para atender a recomendação do Controle interno, o Diretor Geral designou, 

pela Resolução nº 553/2021 (DIOE nº 10.865 em 20/20/2021), servidores para 

comporem comissão com a finalidade de analisar, elaborar e encaminhar medidas 

necessárias para o atendimento ao contido na Informação n.º 293/2020–AT/GAB-

PGE. 

Na mencionada Resolução também foi designado o servidor Evandro 

Guilherme Alves (GRHS/SEED), em 20/20/2021, para atuar como Fiscal do Contrato 

de Gestão. 

Em 19/02/2021, esta Unidade Avaliativa, emitiu o 1º monitoramento, 

encaminhado ao Diretor Geral para informações sobre “Quais ações já foram realizadas 

pela Comissão designada em relação ao recomendado por essa Unidade Avaliativa na 

Recomendação nº 32/2020.” 

Em resposta, foi informado que fora realizada primeira reunião entre os 

membros da Comissão e Fiscal, designados pelo DG/SEED. Informou-se ainda, que 

na reunião foram discutidos aspectos da Informação Nº 293/2020-AT/GAB-PGE, do 

funcionamento do PARANAEDUCAÇÃO e organizados os próximos trabalhos e 

reunião da Comissão. 
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Foi anexado cópia da Ata, na qual, entre outros assuntos, criou-se um grupo 

de WhatsApp para troca de informações, questionamentos e sugestões e também 

ficou marcada a data da próxima reunião da comissão para 05/03/2021. 

 

3 Conclusão 

Esta Unidade Avaliativa continuará monitorando os trabalhos realizados pela 

mencionada comissão. 

 

5.1.3 Formulário Avaliativo “Form_02_2020” (3058) - Controladoria Geral do 

Estado  

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.282.243-6 DG/SEED) 

 

1 - Histórico 

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle 

Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das 

respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2020” encaminhado por esta 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e-

CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, 

e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi 

elaborado o presente Plano de Ação, conforme segue: 

 

PLANO DE AÇÃO  

Formulário Avaliativo - “Form_02_2020” - Controladoria Geral do Estado  

 

1. Relatório 

Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 02/2020, foi 

apresentado recomendação da Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o quesito 

descrito a seguir: 

Quesito 05: “Foram encaminhadas à CGE cópias de todas as informações prestadas aos 

órgãos de controle externo, conforme determina a Resolução nº 16/2019 - CGE/PR? ” 
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Resposta: “Não” 

Motivação: “A Resolução nº 16/2019 foi atendida parcialmente. Por meio do protocolado 

17.138.817-1 foram enviadas informações referentes a "resposta do órgão" e "parecer do 

Controle Interno" das tratativas efetivadas pela unidade avaliativa do Controle Interno/SEED das 

solicitações do TCE/PR (Inspetorias) e relatório de tratativas da Assessoria Técnica das 

solicitações do Ministério Público, TCE/PR e TCU. Ressalta-se que há organização para o 

cumprimento da integra da referida Resolução a partir do período de dezembro/2020”. 

Justificativa para a resposta negativa: “Ratifica-se a motivação do agente de Controle 

Interno, ressaltando que estão sendo tomadas medidas para o cumprimento do estabelecido na 

resolução nº 16/2019 - CGE. ” 

Recomendação CCI/CGE: “Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que 

todas as informações prestadas aos órgãos de controle externo, sejam encaminhadas para a 

CGE conforme determina a Resolução nº 16/2019 - CGE/PR. “ 

 

2. Procedimentos a serem adotados: 

 Continuidade nas ações desenvolvidas pela unidade de Controle Interno – CI/SEED para 

atendimento pleno ao contido no artigo 1º da Resolução nº 16/2019 – CGE/PR, a saber: 

“Requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual o encaminhamento à Controladoria Geral do Estado 

da cópia de todas as informações que sejam apresentadas 

perante os órgãos de controle externo da Administração 

Pública, para ciência e acompanhamento, em cumprimento de 

suas atribuições institucionais. “ 

 

 Intervenções necessárias pela unidade de Controle Interno junto aos setores desta 

Secretaria para emissão de relatórios e pareceres a compor os dados a serem 

encaminhados à CGE. 

 

3. Responsável: 

Unidade de Controle Interno – CI/SEED 

 

4. Período execução: 

22/01/2021 a 30/03/2021. 

 

5. Conclusão: 
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 Monitoramento e registros no sistema e_CGE, pelo agente de Controle Interno, para 

conclusão das ações pertinentes a esta demanda. 

 

6. Observação: 

 Para constar, ressalta-se que esta Secretaria já está atendendo ao disposto na 

Resolução 16/2019 – CGE/PR, com envio mensal dos dados requeridos. 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

Para dar cumprimento ao Plano de Ação definido pela Diretoria Geral, a 

unidade de Controle Interno promoveu a organização de procedimentos para 

atender ao pleito estabelecido, requerendo à Assessoria Técnica, responsável pelas 

respostas encaminhadas ao Ministério Público e ao setor responsável pelos 

encaminhamentos de contraditório ao TCE e TCU das informações a respeito das 

demandas e conclusões das matérias tratadas, compilando os dados em planilha 

própria do Controle Interno, com a inclusão das informações prestadas as 

Inspetorias do TCE/PR, sendo encaminhadas até o 10º dia do mês subsequente à 

Controladoria Geral do Estado pra apreciação.  

Feito os encaminhamentos necessários, o Agente de Controle Interno 

providenciou o registro no sistema e-CGE, em cumprimento ao estabelecido no 

referido Plano de Ação. 

  

3 – Conclusão: 

A demanda instituída por meio do Plano de Ação foi devidamente concluída, 

haja visto que as informações referentes as respostas encaminhadas ao Controle 

Externo foram enviadas a Controladoria Geral do Estado como preconiza a 

Resolução 16/2019 – CGE/PR, por meio dos protocolados 17.138.817-1 (período: 

janeiro a novembro/2020), 17.227.071-9 (período: dezembro/2020) e 17.338.863-2 

(janeiro/2021), e que há processo instituído para encaminhamento dos meses 

subsequentes por  intermédio da unidade de Controle Interno.  

As tarefas foram efetuadas no sistema e-CGE, concluídas na data de 

02/03/2021. 
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Foi dado ciência à Diretoria Geral em 03/03/2021, sugerindo o arquivamento 

do processo na origem. 

 

5.1.4 Formulário Avaliativo “Form_02_2020” (3059) - Controladoria Geral do 

Estado  

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.285.769-8 DG/SEED) 

 

1 - Histórico 

Em consideração as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle 

Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das 

respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2020” encaminhado por esta 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e-

CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, 

e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi 

elaborado pela Diretoria Geral – DG/SEED o presente Plano de Ação, conforme 

segue:  

 

Plano de Ação 

Formulário Avaliativo - “Form_02_2020” - Controladoria Geral do Estado 

1. Relatório 

Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 02/2020, foi 

apresentado recomendação pela Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o quesito 

descrito a seguir: 

Quesito 21: “Em caso de férias ou afastamentos do Agente de Controle Interno 

Avaliativo, existe indicação de um substituto responsável para exercer suas atribuições no 

período do afastamento? ” 

Resposta:  “Não.” 

Motivação: “As atribuições do Controle Interno no período de férias do controlador 

continuam sendo executadas pela equipe da unidade avaliativa, sem prejuízos na condução das 

tratativas. ” 
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Justificativa para a resposta negativa: “Corrobora-se a motivação do agente de Controle 

Interno, com atenção ao fato de mesmo não tendo uma indicação formal de substituto do agente 

no período de férias, as atividades avaliativas e de apoio ao Controle Externo continuam sendo 

executadas pela equipe da unidade de Controle Interno que é composta de mais 3 (três) 

servidores. “ 

Recomendação CCI/CGE: “Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja 

designado um substituto em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo. “ 

2. Procedimentos a serem adotados: 

 Designar por meio de Resolução, suplente para a função de Agente de Controle Interno, 

para atuar no período em que houver afastamento do Responsável Titular.  

 Noticiar a Coordenação de Controle Interno da CGE/PR, por meio de protocolado, 

quando houver afastamento do Agente de Controle Interno, informando que o suplente 

ficará responsável pelas atribuições no período informado; 

 Dar ciência a unidade de Controle Interno desta Pasta, para organização do necessário a 

dar cumprimento na presente recomendação. 

 

3. Responsável: 

Diretoria Geral – DG/SEED e unidade de Controle Interno. 

 

4. Período de execução: 

22/01/2021 a 26/02/2021. 

 

5. Conclusão: 

 Monitoramento e registro, pelo agente de Controle Interno, das medidas a serem 

adotadas para a conclusão deste processo no sistema e_CGE. 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

Indicado pela Diretoria Geral o servidor Charles Roberto Telles para atuar 

como suplente na função de Agente de Controle Interno nos períodos de 

afastamento do Responsável titular, sendo designado pela Portaria nº 24/2021 – 

GS/SEED de 17/02/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 10.880 de 

24/02/2021. 
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3 – Conclusão: 

A referida demanda instituída por meio do Plano de Ação foi devidamente 

concluída, haja visto que a designação do servidor para substituição do agente de 

controle Interno nos períodos de afastamento foi publicada no DIOE nº 10.880.  

As tarefas foram efetuadas no sistema e-CGE, concluídas na data de 

26/02/2021. 

Foi dado ciência à Diretoria Geral em 01/03/2021, sendo este protocolado 

arquivado na mesma data. 

 

5.1.5 Formulário Avaliativo “Form_02_2020” (3060) - Controladoria Geral do 

Estado  

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.282.323-8 DG/SEED) 

 

1 - Histórico 

Em consideração as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle 

Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das 

respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2020” encaminhado por esta 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e-

CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, 

e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi 

elaborado pela Diretoria Geral – DG/SEED o presente Plano de Ação, conforme 

segue:  

 

PLANO DE AÇÃO 

Formulário Avaliativo - “Form_02_2020” - Controladoria Geral do Estado 

 

1. Relatório 

Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 02/2020, foi 

apresentado recomendação da Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o quesito 

descrito a seguir: 
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Quesito 28: “As informações referentes ao órgão/entidade estão em sua totalidade 

disponíveis no portal da transparência e também na transparência temática do órgão, conforme 

determina a Lei Estadual nº 16.595/2010, Lei Federal 12.527 e Decreto Estadual 10.285/2014? ” 

Resposta: “Não” 

Motivação: “Segundo o agente de Transparência e Ouvidoria da Pasta, as informações 

estão sendo inseridas conforme solicitação da Transparência/CGE. ” 

Justificativa para a resposta negativa: “Ratificamos a motivação explicitada pelo agente 

de Controle Interno. Importante mencionar que o setor de Transparência e Ouvidoria da SEED 

executa tratativas para dar atendimento a legislação estabelecida. ” 

Recomendação CCI/CGE: “Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno 

Avaliativo, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado, pelo Gestor 

da Pasta, Plano de Ação com o objetivo de sanar a inconformidade encontrada e assim cumprir 

em sua totalidade o contido nas Lei Estadual nº 16.595/2010, Lei Federal 12.527 e Decreto 

Estadual 10.285/2014 no que diz respeito a disponibilização das informações referente ao órgão, 

no Portal de Transparência do Estado e Transparência Temática do órgão. “ 

 

2. Procedimentos a serem adotados: 

Encaminhamento deste Plano de Ação ao agente de Ouvidoria e Transparência desta 

Secretaria para ciência e providências necessárias ao cumprimento da recomendação exarada 

pela CCI/CGE; 

 

3. Responsável 

Ouvidoria/SEED. 

 

4. Período execução: 

22/01/2021 a 30/04/2021. 

 

5. Conclusão: 

 Monitoramento e registros no sistema e-CGE, pelo agente de Controle Interno, para 

conclusão das ações pertinentes a esta demanda. 

 

6. Observação: 

 Importante mencionar que há tratativas desenvolvidas pelo setor de Ouvidoria desta 

Pasta para dar atendimento ao disposto na legislação vigente, quanto a inserção das 

informações nos ambientes oficiais de Transparência. 
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2 - Desenvolvimento das Ações: 

 Inicialmente, em 26/02/2021 a Diretoria Geral desta Secretaria providenciou o 

encaminhamento do protocolado com o Plano de Ação ao agente de Ouvidoria e 

Transparência desta pasta, que providenciou as devidas atualizações nos sistemas 

indicados, conforme recomendação da Coordenadoria de Controle Interno da 

CGE/PR. 

 Em 08/03/2021, o processo foi enviado a esta unidade avaliativa com 

despacho do agente de Ouvidoria e Transparência informando: 

 

O Agente de Ouvidoria e Transparência SEED, informa com base nas 

informações solicitadas no presente protocolo, que todas as 

informações solicitadas pela CGE - Controladoria Geral do Estado, 

estão devidamente inseridas e atualizadas, disponíveis ao cidadão. 

Informamos ainda que estamos integrados diretamente com a Diretoria 

Geral e o departamento de Comunicação desta pasta, para 

atualizarmos as informações de maneira célere, seguindo todos os 

requisitos impostos pela CGE. 

 

No processo foram ainda inseridos prints de telas demonstrando os caminhos 

nos sítios oficiais onde as informações solicitadas foram inseridas. 

 

3 – Conclusão: 

A referida demanda instituída por meio do Plano de Ação foi devidamente 

concluída, haja visto que a informação do responsável consigna para este opinativo. 

 As tarefas conclusivas foram devidamente efetuadas no sistema e-CGE. 

O protocolado foi encaminhado para à Diretoria Geral para ciência quanto ao 

encerramento deste processo e arquivamento. 

 

5.1.6 Baixa do CNPJ da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo – SEET  

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.244.859-3 DG/SEED) 

1- Histórico – SEET  
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A Secretaria de Estado do Esporte e Turismo - SEET, foi extinta pela Lei 

Estadual nº 19.848/2019, Publicada no Diário Oficial nº. 10439 de 20 de Maio de 

2019 – que dispõe sobre a organização básica administrativa do Poder Executivo 

Estadual e dá outras providências, destacando: 

Art. 37. Extingue os órgãos da Administração Pública Direta não 

previstos no item I do Anexo I desta Lei, sendo suas competências, 

programas, ações e atividades absorvidos pelos órgãos integrantes da 

Governadoria e pelas Secretarias de Estado previstas nesta Lei, 

conforme as áreas de suas competências específicas.  

§ 1.º Os órgãos que absorverem, por qualquer meio, competência de 

outros órgãos, avocam os seus direitos, encargos e obrigações, assim 

como nas respectivas dotações orçamentárias e extraorçamentárias, 

incluindo convênios, contratos e demais instrumentos congêneres, 

salvo disposições em contrário.  

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED, tomou para si as 

competências da SEET, no que diz respeito ao Esporte, estando responsável por: 

 Encerramento de todas as contas bancárias vinculadas ao respectivo 

CNPJ; 

 Integrar os bens móveis e imóveis, nos sistemas GPM, GPI e contábil 

do órgão a qual a entidade foi incorporada;  

 Formalizar, por meio de apostilamento, os contratos, convênios, 

parcerias, ajustes, acordos, dentre outros atos administrativos. 

Para tanto, o Governo Estadual sancionou o Decreto nº 4.552/2020,  

publicado no Diário Oficial nº. 10.676 de 29 de Abril de 2020, que aprova 

procedimentos de cunho orçamentário, financeiro e contábil que se façam 

necessários por força de incorporações, transformações e extinções de órgãos e 

entidades ocorridas no âmbito de todas Reformas Administrativas operadas no 

Poder Executivo Estadual, por meio da Lei Estadual nº 19.848/2019. 

 

1- Ações Controle Interno/SEED junto ao Grupo Orçamentário e Financeiro 

Setorial – GOFS/SEED 

Esta unidade de Controle Interno/SEED verificou o seguinte achado/alerta, 

seguido de recomendação: 
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Apontamentos na Prestação de Contas Estadual - Processo nº 

173121/20, exercício 2019, da “extinta” Secretaria de Estado do 

Esporte e do Turismo – SEET, CNPJ 19.388.550/0001-58, Órgão 

Público do Poder Executivo Estadual, com situação cadastral ATIVA. 

 
Em análise à situação acima apresentada, com base no Histórico que consta 

no item 3 deste relatório e considerando: 

 O teor da Instrução N.º 719/2020 – CGE/PR - 1º exame; 

 O alto risco de multa administrativa, prevista no art. 87, inciso III, "a", da 

Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), 

com relação à ausência ou até mesmo atrasos nas Prestações de 

Contas;  

 A falta de encerramento contábil/financeiro/patrimonial da entidade a 

deixa ativa nos cadastros do Tribunal de Contas. 

 Optou-se por recomendar ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial da 

SEED: 

1. Que esse Grupo Orçamentário Financeiro Setorial/GOFS, esclareça, 

em que situação se encontra o processo de baixa no CNPJ da “extinta” 

Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET. 

 Esta Recomendação tramitou na SEED via protocolado 17.244.859-3, com os 

seguintes destaques retirados da Informação 0013/2021, emitida pelo GOFS/SEED: 

“... em cumprimento ao determinado no Decreto Estadual nº 

4.552/2020, procedeu-se levantamento dos bens, acervos, créditos e 

das obrigações, servidores, programas, projetos e ações e atos 

normativos das atribuições e atividades da incorporação das ações 

voltadas ao esporte da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo à 

Secretaria de Estado da Educação. ” 

A relatora inventariante foi designada por meio da Resolução Conjunta n° 

1/2020 – SEED/Paraná Esporte de 29 de outubro de 2020, bem como foram 

designados servidores para assessorarem a relatora inventariante no levantamento 

das informações. 

Consta ainda na informação que foram recebidos: 

 Bens Móveis: –Foram elencados todos os bens móveis 

25
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



24 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

relacionados no sistema GPM de responsabilidade da SEET –em 

extinção, os quais quando indicados como “em uso” estão sendo 

aproveitado pelo Instituto por esta autarquia, sugerindo que sejam 

vinculados a esta. 

 Veículos –Foi relacionado um único veículo de reponsabilidade da 

SEET –em extinção. 

 Bens Imóveis –Foram relacionados os imóveis vinculados a SEET 

– em extinção, sendo listadas algumas questões: 

 Santa Clara –Imóvel de responsabilidade do Turismo –sugere-se a 

incorporação a Paraná Turismo ou SEDEST; 

 Imóvel Compartilhado –Imóvel compartilhado por diversos entes, 

sugere-se a incorporação a SEAP, ente responsável pela gestão 

patrimonial do Estado do Paraná; 

 Ginásio Larcedinha –Sugere-se a desincorporação do imóvel, 

visto que pelo que consta o imóvel é gerido pelo município, havendo 

indícios de classificação orçamentária incorreta que resultou na 

manutenção patrimonial de benfeitoria ou transferência voluntária em 

favor do município; 

 CNTA –Obra em estágio final de conclusão, oriunda de convênio 

federal firmado com a Paraná Esporte, sugerindo-se a incorporação ao 

patrimônio da SEED, tendo em vista que a transferência a esta 

autarquia demandaria edição de Lei; 

 Ginásio Cianorte -Sugere-se a desincorporação do imóvel, visto 

que pelo que consta o imóvel é gerido pelo município. 

 Pessoal Ativo –Foram relacionados os servidores da SEET –em 

extinção, os quais tiveram sua vinculação transferida a SEED; 

 Pessoal Inativo –Considerando que a criação da SEET –em 

extinção cedeu com a Lei n.º 17.745/2013, o que demonstra sua breve 

existência, esta não possuía servidores inativos vinculados. 

 Contratos –Os contratos de titularidade da SEET –em extinção 

foram todos assumidos pela Paraná Esporte, não existindo obrigações 

a serem suportadas pela SEED, salvo na hipótese de despesas não 

custeadas no período oportuno. 

 Convênios –Foi relacionado o convênio federal 790617/2013 o 

qual se encontra vigente, em fase final. 

 Acervo Documental –Considerando a brevidade da existência da 

SEET –em extinção não há registros de acervo documental. 

Recebidas as informações patrimoniais levantadas pelos assessores 

responsáveis, a contadora da SEED, fez a verificação das informações 

no Sistema Gestão Patrimonial de Bens Móveis - GPM e feitas as 

considerações, foram realizadas as devidas correções das informações 

relativas aos bens móveis e veículos. 
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Os bens móveis foram movimentados do Órgão Secretaria de Estado 

do Esporte e Turismo - SEET para o Órgão Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte, unidade orçamentária Instituto Paranaense de 

Ciência do Esporte - IPCE, pelo tipo "Transferência por Extinção de 

Órgão/Entidade", no Sistema GPM. 

Conforme solicitado pela contabilista, os itens foram agrupados por 

conta contábil (classe), totalizando R$ 300.333,59. 

“... os trabalhos com vistas ao encerramento do CNPJ da extinta SEET 

estão em andamento, restando ainda a verificação e tratamentos dos 

saldos contábeis, encerramento do convênio vigente, 

desincorporações de bens imóveis, conforme apontado no relatório 

pelos assessores e juntada de documentos para encerramento do 

CNPJ, com vistas a emissão do relatório circunstanciado. ” 

Esta Recomendação encontra-se em processo de monitoramento por parte 

deste Controle Interno, visando acompanhar a evolução das tratativas até o 

encerramento em definitivo do CNPJ da extinta SEET, bem como cumprimento do 

previsto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, incluído 

pela Resolução 079/2020 referente à criação do processo de Prestação de Contas 

de Extinção de Entidade: 

Art. 1º Fica incluído no art. 219 do Regimento Interno um parágrafo 

único, com a seguinte redação: 

“Art. 219.  

Parágrafo único. As entidades que, no decorrer do exercício, passarem 

por incorporação, cisão total, fusão ou privatização, deverão, após a 

efetiva baixa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao 

órgão competente ou da transferência do controle societário, 

apresentar prestação de contas conforme definido em Instrução 

Normativa. ” 

 

2- Sistema SEI-CED - SEET 

O tema relacionado às transferências dos arquivos das movimentações da 

Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET junto ao Sistema Estadual de 

Informações, módulo Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, foi apontado no relatório de Prestação de 

Contas Estadual do exercício de 2019, Processo nº 173121/20, Instrução nº 

719/2020 – CGE 1ª análise, referente ao envio do módulo “Controle Interno”. 
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Conforme análise dos itens apontados no Relatório de Prestação de Contas 

Estadual, percebeu-se que a SEET enviou as informações relativas ao 1º 

quadrimestre do exercício financeiro de 2019, do módulo “Controle Interno” no 

sistema SEI-CED, porém, não foram encaminhados nos prazos estabelecidos, os 

dados/arquivos referentes ao 2º e 3º quadrimestres de 2019. A partir da análise do 

relatório do Controle Interno enviado via e-Contas, concluiu-se que não houveram 

“Achados” do Controle Interno que pudessem comprometer a gestão da Entidade.  

Ocorre que a SEET (nas competências relacionadas ao Esporte), conforme já 

explanado neste relatório, foi incorporada à SEED pela Lei Estadual nº 19.848/2019 

– que dispõe sobre a organização básica administrativa do Poder Executivo 

Estadual e dá outras providências e, durante essa transição não houve a alteração 

do responsável pelo módulo “Controle Interno” no sistema SEI-CED, permanecendo 

como responsável a servidora cadastrada através da SEET e, consequentemente as 

ações de envio dos dados/arquivos foram prejudicadas.  

Constatou-se ainda que, face a existência de saldo 

contábil/financeiro/patrimonial da entidade extinta, fica mantida a obrigatoriedade do 

envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEICED, 

aplicáveis à entidade - SEET -  no exercício de 2019 e até o encerramento da 

mesma. 

No entanto a contadora responsável técnica, não fez os devidos envios e não 

houve nenhum encaminhamento, à época, pela servidora responsável à esta SEED, 

solicitando a retirada dos seus dados dos sistemas do TCE, estando seu CRC 

vinculado ao CNPJ da extinta SEET, no sistema SEI-CED. 

Tão logo foi noticiado ao Controle Interno da SEED que essa demanda estava 

pendente, o Agente de Controle Interno da Pasta, solicitou junto ao setor 

responsável providências para a alteração do cadastro do responsável pelo módulo 

Controle Interno no sistema SEI-CED/SEET, através de mensagem enviada por e-

mail na data de 01/10/2020. A alteração foi efetivada em 20/11/2020. 

Assim, alterados os dados do responsável pelo Controle Interno conforme 

acima explanado, foram tomadas as providências necessárias para a regularização 
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do Módulo Controle Interno no sistema SEI-CED/SEET, com o envio dos arquivos 

referentes aos quadrimestres em atraso. 

A partir de então, as questões relacionadas ao envio de arquivos via Sistema 

SEI-CED, com respeito ao Controle Interno da extinta SEET, estão sendo efetuadas 

e acompanhadas pelo Agente de Controle Interno da SEED. 

 

3- Conclusão  

Primeiramente cabe destacar que todas as atividades deste Controle Interno 

foram realizadas com vista a prevenir a salvaguarda da regularidade da gestão, 

pugnando pela observância dos princípios constitucionais da legalidade, 

economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, eficácia e 

eficiência. 

Com relação especificamente às questões da extinta SEET, esta unidade 

avaliativa está monitorando os encaminhamentos por parte desta Pasta para 

encerramento definitivo (baixa) do CNPJ e cumprimento ao disposto no Regimento 

Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, incluído pela Resolução 

079/2020, referente à criação do processo de Prestação de Contas de Extinção de 

Entidade. Cabe ressaltar também a Instrução Normativa nº 161/2021 – TCE-PR, que 

prevê no Cap. IV, art. 8º: 

Art. 8º O processo de Prestação de Contas de Extinção de Entidade 

deve ser encaminhado ao Tribunal em até 30 (trinta) dias após a 

efetiva baixa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) (...) 

 

Sendo assim, considerando que as ações não foram concluídas, é plausível a 

RECOMENDAÇÃO para que esta Secretaria enfatize a continuidade das tratativas 

conforme acima exposto, visando a regularização das pendências existentes junto à 

extinta Secretaria e baixa definitiva do respectivo CNPJ. 
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5.2 GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS 

5.2.1 Locação de Imóveis sem Respaldo Contratual 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.374.082 6 CI/SEED) 

 

1 – Histórico: 

Trata a presente verificação de ação prevista no Plano de Trabalho desta 

unidade de Controle Interno, conforme publicado via Resolução nº 4.855/2019 – 

GS/SEED, através de acompanhamento do processo de instrução documental dos 

Contratos de Locação de Imóveis que não tiveram sua celebração efetivada e são 

pagos pela SEED sem o devido respaldo legal. 

O Controle Interno encaminhou Solicitação de Documentos e/ou Informações 

nº 011/2020, através do protocolado nº 16.374.082-6, ao Grupo Administrativo 

Setorial – GAS/SEED buscando dados para análise do atual cenário referente a 

pagamentos de aluguéis sem respaldo contratual, considerando que o tema já foi 

motivo de estudos, análises e discussões no ano de 2019: 

“Atualização de informações referentes aos contratos de locação de imóveis 
que estão sendo pagos sem o devido respaldo contratual, registrando nº do 
protocolo, credor, usuário, município, NRE, status do processo e demais 
informações relevantes. ” 

Resposta: Através da Informação 004/2020 o GAS/Locação informou que não 

realizou nem realiza pagamentos de aluguéis sem o devido respaldo contratual e 

apontou novos procedimentos de controle. Informou que para a regularização destes 

contratos foram abertos protocolados individuais de nova locação. Ainda se 

destacou que: 

 ...“proprietário através de um ofício poderá solicitar o pagamento dos valores 
de aluguéis sem respaldo contratual junto ao NRE onde pertence o imóvel. 
Nesse protocolado que abrirá será juntado o contrato antigo e o contrato 
novo onde seguirá vários tramites legais até o seu pagamento.” 

Anexou ainda planilha com relação atualizada de credores “sem respaldo 

contratual”. 
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2 - Desenvolvimento das Ações: 

 Após análise dos documentos apresentados, este Controle Interno passou a 

monitorar a situação, conforme segue abaixo: 

1º Monitoramento – enviado ao GAS/SEED solicitando informações sobre 

medidas que estão sendo tomadas para amenizar o quadro anteriormente 

apresentado, visto que após informações recebidas do setor, este Controle Interno 

observou que dos imóveis constantes da planilha apresentada e que se encontram 

sem respaldo contratual, grande parte ocorre pela falta de averbação do imóvel e/ou 

documentação/certidão por parte do proprietário, ou seja, problemas esses que 

fogem ao controle e responsabilidade desta Pasta. 

Resposta: Via Informação 017/2020 o GAS/Locação elencou possíveis 

medidas, donde destacamos a assinatura de Termo de Compromisso por parte do 

proprietário que assume compromisso para regularização de possíveis documentos 

pendentes; contatos com os Núcleos Regionais de Educação buscando atualização 

mensal do sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS junto aos proprietários; 

aumento da equipe do GAS/Locação e abertura de protocolados com 5 (cinco) a 7 

(sete) meses antes do vencimento do contrato. 

A destacar: 

“...têm fases do processo que não dependem do GAS/LOCAÇÃO, mas sim 
de outros departamentos ou setores de fora da SEED, e até mesmo do 
próprio proprietário em juntar documentos.” 

2º Monitoramento – este Controle Interno buscou nova atualização da planilha 

de pendências apresentada anteriormente pelo GAS/Locação e modelo do Termo de 

Compromisso citado. 

Resposta: Através da Informação 033/2020 o GAS/Locação enviou os dados 

solicitados, destacando redução no número de pendências apresentadas em relação 

a situação de locações sem respaldo contratual bem como anexa modelo do 

documento solicitado. 

3º Monitoramento – buscou-se nova atualização junto ao GAS/Locação para 

verificação de diminuição dos casos de locação de imóveis sem o devido respaldo 

contratual em relação aos meses anteriormente informados. 
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Resposta: via informação 043/2020, o GAS/Locação demonstrou nova 

redução nos casos de locação de imóveis sem o devido respaldo contratual 

comparativamente à planilha inicialmente apresentada. 

4º Monitoramento: enviado ao GAS/SEED para nova atualização dos dados 

contidos na planilha anteriormente, transcorridos os meses de junho e julho do 

corrente ano, visando verificar se houve diminuição dos casos de locação de imóveis 

sem o devido respaldo contratual nos meses supracitados. 

 Resposta: nova planilha anexada ao processo através da Informação 

050/2020 – GAS/Locação, onde, novamente, foi possível verificar redução em 

relação aos contratos ainda não celebrados com a devida documentação. 

5º Monitoramento: enviado ao GAS/SEED com o objetivo de atualização 

análise dos dados contidos na planilha de acompanhamento anexada anteriormente, 

contendo informações dos meses de agosto a outubro do corrente ano.  

Resposta: Informação 063/2020 – GAS/Locação, onde esta unidade avaliativa 

verificou nova redução em relação ao número de contratos ainda não celebrados por 

esta Pasta. 

 

3 - Conclusão: 

Desta feita, as ações e informações recebidas do GAS/Locação nos levam ao 

entendimento de que estão sendo tomadas medidas de controle administrativo de 

modo a sanar a questão de pagamentos de locações sem o devido respaldo 

contratual por esta Pasta, buscando a devida regularização dos contratos e, 

portanto, dos pagamentos. Da mesma forma, os dados nas planilhas apresentadas 

nos levaram a visualizar a situação apontada – comparativamente, as pendências da 

última planilha apresentam uma considerável redução em relação a primeira planilha 

anexada neste processo.  

Pois bem. Assim, é de entendimento desta unidade de Controle Interno que, a 

partir daqui, é possível e de responsabilidade do GAS/Locação desta Pasta a 

manutenção e aprimoramento das ações de controle administrativo já 

implementadas, bem como trabalhar com a meta de diminuir visando “zerar” 

pendências com os referidos pagamentos.  
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Diante do exposto, encaminhou-se o protocolado à Diretoria Geral desta 

Pasta para conhecimento das ações deste Controle Interno junto ao GAS/Locação, 

que, deu um “de acordo”, na data de 27/11/2020 e encaminhou para a chefia do 

GAS/SEED para ciência do contido neste documento conclusivo. Assim, em 

07/12/2020, ela assumiu o compromisso de continuidade das ações de 

aprimoramento dos controles administrativos, para que não haja mais locações 

efetuadas e/ou pagas por esta Pasta sem o devido respaldo contratual. 

O titular da Pasta tomou ciência em 10 de dezembro de 2020.  

Após, retornou o protocolado a esta Unidade Avaliativa que procedeu o 

arquivamento do mesmo. 

 

5.2.2 Relatório anual de fiscalização da 6ªICE/TCE-PR, exercício financeiro de 

2019 –GAS/SEED. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.584.010-0 CI/SEED) 

 

 

 

1 - Histórico: 

O expediente iniciou por meio do Memorando nº 02/2020 desta unidade de 

Controle Interno, pelo qual foi encaminhada a Recomendação nº 12/2020 – CI/SEED 

ao Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED informando sobre os apontamentos 

exarados no Relatório de Fiscalização da 6ª Inspetoria de Controle Externo do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR referente ao exercício financeiro 

de 2019. 

Considerando o exposto no citado Relatório de Fiscalização, especificamente 

no item 05 – ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO, onde apresentou-se uma síntese dos 

achados e recomendações emitidas demonstrando a situação encontrada e a 

fundamentação legal, bem como as propostas de encaminhamento sugeridas pelo 

agente fiscalizador, quanto aos itens listados: 

33
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



32 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

Item 3.1 - Não atendimento i) às recomendações do Relatório de 2018 da 

Controladoria Geral do Estado – CGE e ii) aos achados consignados no Relatório do 

Controle Interno de 2018.  

“...para que o representante legal da Secretaria ”Observe as orientações da 

CGE, principalmente no que concerne à gestão do almoxarifado e os 

respectivos registros contábeis, de modo a apresentar demonstrações 

contábeis com informações íntegras e tempestivas, bem como que a 

Secretaria promova ações efetivas com o propósito de regularizar as não 

conformidades apresentadas no Relatório de 2018 elaborado pelo Controle 

Interno”. 

Item 3.2.1.1 - Pagamento por serviços não realizados com posterior 

compensação de valores sem a devida atualização monetária: 

“...para que o representante legal da secretaria, “em homenagem aos 

Princípios da Eficiência e da Economicidade, aprimore o planejamento e o 

controle da execução dos serviços terceirizados contratados pela SEED de 

modo que não haja dispêndios com fornecedores sem a devida 

contraprestação dos respectivos serviços contratados” 

Item 3.5.1 – Almoxarifado. Informações contábeis desassociadas dos 

registros consignados no módulo “almoxarifado” do sistema GMS. 

“...para que o representante legal da secretaria “observe os regramentos de 

utilização do módulo “almoxarifado” do sistema GMS e determine que os 

registros auxiliares dos bens móveis ocorra moldes previstos no Manual de 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais, aprovado pelo Decreto 8.955/2019, 

com o objetivo de que a contabilidade evidencie dados condizentes com os 

registrados nos controles auxiliares, de modo a apresentar demonstrações 

contábeis com informações íntegras e tempestivas”.  

Item 3.5.2 – Fragilidade do controle analítico dos bens móveis. Informações 

contábeis desassociadas da situação patrimonial evidenciada nos registros 

auxiliares. Demonstrações contábeis que não evidenciam a situação patrimonial da 

SEED. 

“...para que o representante legal da secretaria “aprimore o controle dos bens 

móveis e proceda o levantamento, a avaliação e o registro contábil desses 

bens de acordo com as diretrizes contidas no Manual de Contabilidade 

aplicada ao Setor Público – MCASP, nas Normas Brasileiras de 
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Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP e no Manual dos 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais aprovado pelo Decreto 8.955/2018 de 

06/03/2019, de modo a apresentar demonstrações contábeis com 

informações íntegras e tempestivas”. 

 

2 - Análise: 

Após análise do relatório de fiscalização do exercício financeiro de 2019, 

apresentado pela 6ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná, considerando que os itens mencionados são atividades de competência 

do Grupo Administrativo Setorial, esta unidade avaliativa achou pertinente orientar o 

GAS/SEED para que efetuasse ações objetivando sanar as irregularidades 

apresentadas. 

 

3 - Desenvolvimento das Ações: 

Diante dos apontamentos, este Controle Interno deu início ao protocolado nº 

16.584.010-0, encaminhando ao Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED a 

Recomendação nº 12/2020 - CI, para ciência dos apontamentos registrados pelo 

ente fiscalizador no Relatório do exercício de 2019, bem como para o GAS tomar as 

medidas necessárias para regularizar as inconsistências elencadas, e ainda, para o 

aprimoramento dos sistemas de controles internos administrativos.  

Recomendação: em 13/05/2020, foi enviada ao GAS a Recomendação nº 

12/2020, para que o GAS observasse as ressalvas exaradas pelo agente 

fiscalizador, assim como para que promovesse ações a fim de sanar as 

irregularidades. 

Resposta: por meio da Informação nº 58/2020-GAS/CH, em 14/10/2020, o 

Grupo Administrativo informou que havia tomado ciência dos itens apontados, 

esclarecendo que após a implantação dos Sistemas GMS - Gestão de Materiais e 

GPM - Gestão de Patrimônio Móvel a gestão do almoxarifado estava sofrendo 

aprimoramento diário, sendo que todas as entradas e saídas dos materiais dos 

almoxarifados estavam sendo registradas, e que, estavam efetuando controle 

periódico dos materiais armazenados por meio de amostragem.  
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Quanto aos relatórios do almoxarifado, o GAS esclareceu que emite o 

relatório Balancete Mensal Resumo em conjunto com o GOFS/DC, e para as 

próximas ações estão previstas a elaboração do relatório anual de consumo do 

almoxarifado e o relatório de consumo mensal por setor. 

No que diz respeito aos controles diários dos empregados terceirizados, o 

GAS relatou que foi implantado o livro Registro de Ocorrências, com apontamentos 

das faltas e as substituições dos colaboradores, informou também, que foi solicitado 

às empresas contratadas a inclusão dos dados nos cartões-ponto dos empregados, 

bem como foi exigido das respectivas empresas o envio detalhado das informações 

e descrições anexo às notas fiscais. 

 

4 - Observação: 

Esta unidade de Controle Interno, por meio do Protocolo nº 16.123.419-2, 

recomendou ao GAS a realização de ações para ajustes e regularização dos 

lançamentos indevidos no Sistema GMS, para que os relatórios emitidos pelo GMS 

não apresentassem os bens móveis, a fim de tornar os dados dos relatórios 

confiáveis para a manutenção da contabilidade desta Pasta, o GAS regularizou os 

registros efetuando as baixas. 

Está em trâmite o Protocolo nº 16.532.262-2, com as tratativas sobre a 

fixação das plaquetas de patrimônio nos bens móveis registrados no sistema GPM 

armazenados nos almoxarifados. 

 

 

 

5 - Conclusão: 

Esta unidade avaliativa considerou, após análise das informações obtidas 

junto ao Grupo administrativo Setorial desta Secretaria referente as tratativas 

registradas no presente protocolado, sugeridas na Recomendação 012/2020 – 

CI/SEED, que os objetivos propostos foram alcançados, considerando que o GAS 

tomou ciência dos apontamentos emanados pelo agente fiscalizador, e demonstrou 

estar aprimorando os controles internos administrativos no que tange ao controle 
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dos itens do almoxarifado, bem como dos controles da execução dos serviços 

terceirizados. 

Todavia, ressalta-se que é importante que o GAS/SEED continue 

aprimorando o planejamento e a execução dos controles administrativos, 

objetivando sanar as inconformidades apontadas pelo agente fiscalizador.  

O Diretor Geral desta Secretaria tomou ciência da conclusão do processo de 

monitoramento da Recomendação 12/2020, na data de 15/12/2020. 

A chefia do GAS/SEED tomou conhecimento do encerramento deste 

processo na data de 16/12/2020. 

Da mesma forma, o Gabinete Secretarial tomou ciência do encerramento 

deste processo de monitoramento em 21/01/2021. 

Após, retornou o protocolado a esta Unidade Avaliativa que procedeu o 

arquivamento do mesmo em 21/01/2021. 

 

5.2.3 Baixa dos bens móveis lançados no Sistema GMS. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.123.419-2 CI/SEED) 

 

1 – Histórico: 

O presente protocolado iniciou por meio da Recomendação nº 25/2019 desta 

unidade de Controle Interno enviada ao Grupo Administrativo Setorial – GAS, em 

09/10/2019, recomendando a baixa dos bens permanentes do sistema GMS, tendo 

em vista os seguintes apontamentos: 

“Inconformidades nos relatórios gerados pelos sistemas de Gestão de 

Materiais e Serviços –GMS; 

Ausência de informação dos bens para almoxarifado no ato da solicitação de 

empenho para esta finalidade; 

Aprimoramento nos controles de gestão do patrimônio”. 

A referida recomendação originou devido a SDI nº 15/2019 – 6ªICE datada de 

04/09/2019, exarada pela 6ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná, pela qual solicitou relatórios emitidos pelo sistema GMS com a 
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posição do Almoxarifado, denominado Balanço Contábil Financeiro de Estoque – 

Resumo por Grupo. 

 

2 - Análise: 

Após análise dos documentos apresentados pelo Grupo Administrativo 

Setorial, verificou-se inconformidades nos relatórios, tendo em vista que haviam 

lançamentos indevidos de Bens Móveis Permanentes no Sistema GMS, causando 

duplicidade nos respectivos lançamentos, considerando que os mesmos itens 

também estavam registrados no Sistema GPM, ocasionando inconsistências nos 

relatórios contábeis da Secretaria, assim, esta unidade de controle entendeu ser 

necessário orientar e recomendar ao GAS que efetuasse ações para sanar tais 

irregularidades.  

 

3 - Desenvolvimento das Ações: 

Diante das inconformidades foram desenvolvidos alguns trabalhos junto ao 

GAS/SEED objetivando a regularização dos lançamentos indevidos. 

Recomendação nº 25/2019: foi recomendado ao GAS, através da 

Recomendação nº 25/2019 expedida por essa unidade de controle, que realizassem 

as seguintes ações: 

“Baixa dos bens permanentes do sistema GMS, conforme acordado em 

reunião no GAS em 09/10/2019, para que os relatórios mensais gerados 

apresentem somente materiais de consumo, possibilitando o confronto de 

informações com o sistema contábil do NovoSiaf; 

Ao solicitar os empenhos ao GOFS, referente a aquisição de 

equipamentos/bens que não serão de uso imediato (para ALMOXARIFADO), 

mencionar em protocolo que deve ser aplicado a opção “empenho em 

almoxarifado”, para que o sistema NovoSiaf incorpore automaticamente os 

itens nos registros contábeis;  

Continuidade da prática de encaminhamento mensal dos relatórios do GMS e 

GPM ao GOFS, setor de contabilidade, para lançamentos e/ou conciliações 

necessárias”. 
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Resposta: em 05/11/2019 o GAS informou quais procedimentos seriam 

realizados para atendimento das recomendações da unidade de Controle Interno, 

conforme segue:  

“1. A SEED/GAS/SMA no primeiro momento serão realizadas as saídas dos 

itens permanentes entregues “Ponto a Ponto” inseridos no GMS, ou seja, itens 

entregues diretamente nas Instituições de Ensino e Unidades Administrativas 

pelo Fornecedor, conforme indicação dentro do Processo Licitatório. A 

realização deste trabalho demandará tempo e será efetuada da seguinte 

forma: 

Protocolo aberto para Chefia do GAS, para deliberar sobre distribuição dos 

itens lançados no GMS (Gestão de Materiais e Serviços) doas entregas “Ponto 

a Ponto” entregues nos Colégio Agrícolas, conforme Notas Fiscais 

identificadas no Protocolo nº 16.163.982-6; 

Gerar AFE’s (Autorização de Fornecimento de Estoque) pelo sistema GMS 

(Gestão de Materiais e Serviços) conforme distribuição no protocolo 

mencionado; 

Encaminhar as AFE’s para o Setor de Patrimônio para a distribuição dos bens 

no Sistema GPM (Gestão de Patrimônio Móvel) e encaminhamentos das 

plaquetas de número patrimonial, via malote para os respectivos locais 

indicados nas AFE’s. 

Tal processo terá data de conclusão em aproximadamente 45 (quarenta e 

cinco) dias após abertura do protocolado, podendo ocorrer atrasos caso haja 

aumento do fluxo no departamento GAS/SMA. 

Após a baixa dentro do Sistema GMS (Gestão de Materiais e Serviços) e GPM 

(Gestão de Patrimônio Móvel) será confrontado os quantitativos no 

Almoxarifado, a fim de verificação em tempo real os itens existentes no 

Sistema com o Físico; 

Todo esse fluxo deverá ser levado em consideração alguns pontos 

pertinentes, tais como: 

Término do Contrato do PSS (Processo Seletivo Simplificado), tendo em vista 

que o Almoxarifado de 08 (oito) funcionários e 06 (seis) terão os Contratos 

encerrados em 12/2019, que aguardarão o chamamento, isto é, apenas 02 

(dois) funcionários ficarão para atender todas as demandas; 

Isto posto, a data prevista para as devidas adequações dar-se-á em meados 

de 03/2020 a 04/2020, considerando que o Almoxarifado passará por 
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Inventário para adequações no Sistema GMS (Gestão de Materiais e Serviços) 

e GPM (Gestão de Patrimônio Móvel), 

De posse de todas as informações atualizadas, será solicitado a Celepar para 

que realize a baixa no Sistema GMS (Gestão de Materiais e Serviços) dos 

itens ainda constantes, tendo em vista que tais itens encontram-se em 

duplicidade com o Sistema GPM (Gestão de Patrimônio Móvel) conforme 

orientação/sugestão do Tribunal de Contas em reunião realizada no dia 

09/10/2019 na SEED/GAS/CH. 

(...)  

2.A indicação das opções de “Empenho em Almoxarifado ”e/ou “Uso Imediato” 

é de responsabilidade do departamento demandante, ou seja, essa 

informação deverá constar dentro do processo para ser utilizado no momento 

de gerar o empenho, devendo constar quais itens ficarão armazenado e quais 

serão distribuídos, 

3.O setor GAS/SMA e GAS/SPT continuarão a pratica de encaminhamento 

mensal dos relatórios do GMS e GPM ao GOFs, (setor de contabilidade) para 

lançamentos e/ou conciliações necessárias”. 

1º Monitoramento: em 07/01/2020 ocorreu o 1º monitoramento, com objetivo 

de colher informações sobre as baixas dos bens permanentes registrados no 

sistema GMS, visando a emissão correta dos relatórios possibilitando o confronto 

das informações do GMS com o NovoSiaf. 

Resposta: no Despacho datado de 20/02/2020, o Grupo Administrativo 

Setorial, por meio do Setor de Materiais respondeu:  

...”informamos que inicialmente foram efetuadas baixa no sistema gms de 

materiais de consumo e permanente pertencentes aos Colégios Agrícolas e 

Florestal-CEEPAS, entregues ponto a ponto, que ainda constavam lançadas 

no Sistema GMS, conforme formalizados no e-protocolado 16.163.982-6. 

Outras providencias estão em andamento, por exemplo, balanço/inventário do 

estoque físico de materiais de consumo e permanentes dos Almoxarifados 

SEED”.  

SDI nº 24/2020: na data de 16/04/2020 foi solicitado, novamente, pela SDI nº 

24/2020-CI, informações sobre a regularização dos bens permanentes lançados no 

Sistema GMS, bem como foi solicitado um cronograma das ações para sanar as 

irregularidades.  
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Resposta: o GAS informou que havia solicitado autorização ao Diretor Geral, 

por meio do Protocolo nº 16.547.143-1, para efetuar as regularizações. 

SDI nº 27/2020: em 08/06/2020 esta unidade de-Controle solicitou 

informações sobre a regularização da demanda por meio da SDI nº 27/20-CI. 

Resposta: Através do Despacho, datado de 13/07/2020, o Setor de 

Materiais/GAS informou que havia efetuado as baixas dos bens permanentes 

registrados no Sistema GMS dos Almoxarifados SEED/Vila Oficinas e Codapar – 

Pinhais, bem como juntou ao processo a Ata de Inventário.  

Recomendação nº 25/2020: em 06/08/2020 foi identificado por este Controle 

Interno, através da emissão de relatórios emitidos pelo Sistema GMS, que ainda 

haviam Bens Permanentes registrados no sistema GMS Almoxarifado Codapar - 

Pinhais – DEP, gerando inconsistência na emissão dos relatórios devido a 

duplicidade nos registros dos bens móveis nos sistemas GMS e GPM. 

Diante disso, em 11/08/2020 foi enviada a Recomendação nº 25/2020-CI ao 

GAS recomendando: 

“Baixa dos bens permanentes lançados no sistema GMS, no Almoxarifado 

CODAPAR PINHAIS – DEP para que os relatórios mensais apresentem 

somente materiais de consumo”. 

Resposta: por meio de Despacho, em 17/09/2020, o GAS informou que havia 

efetuado as baixas dos Bens Permanentes identificados no Almoxarifado Codapar – 

Pinhais - DEP, bem como anexou ao presente caderno administrativo o relatório da 

Ata de Inventário – GMS, demonstrando a regularização. 

 

4 - Observações: 

Importante mencionar que tramitou junto à Diretoria Geral desta Secretaria o 

Protocolo nº 16.547.143-1, iniciado pelo Memorando nº 309/2020-GAS/SEED em 

23/04/2020, solicitando autorização para ajuste e reabertura do Sistema GMS, 

módulo Almoxarifado, visando a regularização dos Bens Permanentes registrados 

nos Almoxarifados SEED/Vila Oficinas, GAS/SMT (pneus) e SEED/Canguiri, 

considerando que, após o processo de inventário físico, o GAS constatou 
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divergências de saldos e seria necessário efetuar ajustes das quantidades dos bens 

registradas no sistema GMS. 

A reabertura do módulo Almoxarifado, para compatibilização dos saldos 

inventariados, foi autorizada por meio de Despacho da DG/SEED, em 24/04/2020, 

porém, foi condicionado à apuração de responsabilidades por meio de procedimento 

administrativo. Em 05/10/2020, após os ajustes efetuados no Sistema GMS, o 

protocolado nº 16.547.143-1 foi remetido à Assessoria Técnica para instauração do 

processo administrativo. 

 

5 - Conclusão: 

Assim sendo, após análise das informações obtidas junto ao Grupo 

Administrativo Setorial, sugeridas pela Recomendação nº 025/2019-CI/SEED, esta 

unidade avaliativa considera que os objetivos propostos foram alcançados, 

considerando que o GAS efetuou as baixas dos Bens Móveis Permanentes 

registrados no Sistema GMS, módulo Almoxarifado, e vem realizando melhorias nos 

sistemas de controles administrativos para que os relatórios sejam emitidos com 

dados possíveis a confrontar com o sistema contábil desta Secretaria.  

Isto posto, o feito foi remetido para ciência do Diretor Geral desta Pasta da 

conclusão do processo de monitoramento da Recomendação 25/2019-CI que, deu 

“de acordo” em 13/11/2020. 

Na sequência, o protocolado foi encaminhado à chefia do GAS/SEED para 

conhecimento do encerramento do processo, bem como para que continue 

desenvolvendo ações de aperfeiçoamento dos sistemas de controles, sendo que o 

GAS/SEED tomou ciência em 20/12/2020. 

O Gestor desta Pasta tomou ciência do encerramento do monitoramento em 

22/01/2021. 

Após, retornou o protocolado a esta Unidade Avaliativa que procedeu o 

arquivamento na mesma data. 
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5.2.4 Esclarecimentos Sobre a Dispensa de licitação nº 033/2020 - Contratação 

da Empresa IP.TV-Ltda. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.735.558-7 - CI/SEED) 

 

1 – Histórico: 

Deu início ao protocolado SDI 11/2020 da 6ªICE/TCE, na qual foi solicitado 

esclarecimento a respeito da dispensa de licitação 033/2020, protocolo 16.509.796-

3, como segue:  

a) Não consta no processo a Nota de Empenho referente ao Termo 

Aditivo ao Contrato 038/2020, celebrado em 02/07/2020. Cabe 

ressaltar que a Nota de Empenho nº 20002457 de 03/04/2020, fls.88 

do processo, refere-se ao Contrato inicial celebrado com a empresa 

contratada. 

 b) Não está comprovado no protocolo em questão o prosseguimento 

do processo acerca da disponibilização da gratuidade parcial dos 

serviços prestados com base no Contrato 038/2020, conforme 

intenção demonstrada pela empresa contratada IP.TV Ltda. às fls. 

204/205 e 251 do protocolo nº16.509.796-3. 

Como resposta o GAS/SEED, inseriu: 

Resposta da letra a): cumpre ressaltar que a nota de empenho nº 

20002457 de 03/04/2020, constante à Fl. 88 do referido processo, 

não foi utilizado devido a manifestação de gratuidade da empresa 

IP.TV Ltda, conforme demonstrado abaixo. Desta forma a indicação 

orçamentária destinada a este contrato, ficou intacta, gerando assim 

um crédito orçamentário que foi direcionado para o Termo Aditivo, 

devido já comprometimento do orçamento na referida rubrica. 

Resposta da letra b: Cabe ressaltar que o contrato 038/2020, foi 

firmado de forma onerosa, por isso a denominação “contrato”. 

Entretanto, após passados alguns dias a Empresa IP.TV Ltda, ofertou 

de forma gratuita a esta Secretaria de Educação os serviços 

prestados pelo período de 90 dias, podendo estender por mais 30 

dias, totalizando assim 120 dias de gratuidade dos serviços. Acontece 
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que após o advento do aditamento do contrato por mais 90 dias, a 

Empresa IP.TV Ltda, acordou em fornecer a gratuidade dos serviços 

por mais 30 dias, totalizando assim, conforme descrito acima o total 

de 120 dias sem a cobrança de quaisquer valores para esta 

Secretaria de Educação. Sendo assim, o contrato aqui tratado, será 

de 180 dias, sendo distribuído da seguinte forma:120 dias ofertado de 

forma gratuita x 60 dias de contrato oneroso.  

Para embasamento deste tipo de procedimento, realizamos o 

questionamento para Assessoria Técnica desta Secretaria que 

manifestou de forma positiva com tal situação 

Pela Recomendação 22/2020, este Controle Interno recomendou a emissão 

da Nota de Empenho referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 38/2020 da IP. 

TV Ltda. 

O GOFS/SEED encaminhou a esta Unidade Avaliativa, cópia do empenho nº 

20005459, e ressaltou que o mesmo foi atendido junto ao protocolo 16.509.796-3. 

O GAS/SEED informou que foi atendida a solicitação de EMISSÃO DE NOTA 

DE EMPENHO, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente ao 1º 

Termo de Aditamento ao contrato IP.TV Ltda. Informou também que a referida nota 

de empenho, encontra-se inserida no protocolado 16.509.796-3. 

Pela SDI 47/2020, esta Unidade Avaliativa solicitou do DTI/SEED:  

1.Se os gestores da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

acataram a oferta de desoneração integral de serviços contratados 

referente aos 120 dias oferecidos pela empresa. 

2. Se foi minutado um termo de convênio, acompanhado do 

respectivo plano de trabalho, para posterior remessa do protocolo 

para análise e manifestação da Procuradoria Geral do Estado, 

conforme consta no Despacho da AT/SEED visando a regularização 

da doação proposta pela empresa IP.TV Ltda–citar número do 

protocolado e situação em que se encontra. 

Como resposta a DTI informou que:  
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Em razão do regime especial de atividades escolares não presenciais, 

instituído pela Deliberação nº 01/2020 –CEE, a Secretaria de Estado da Educação e 

do Esporte adotou medidas para atendimento dos estudantes e continuidade do 

calendário escolar, tendo formalizado contratações por dispensa de licitação, 

conforme preceitua a Lei nº 13.979/2020.O contrato nº 038/2020, entre a SEED e a 

empresa IP.TV, firmado em 03 de abril de 2020, sofreu dois aditamentos em sua 

vigência, e se encerrará em 31/12/2020. Ocorre que em 11 de maio de 2020, a 

empresa IP.TV LTDA encaminhou à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

proposta dos serviços, pelo período do contrato original, a saber de 03/04/2020 a 

03/07/2020, sem qualquer ônus à SEED, tendo a empresa inclusive deixado de 

apresentar nota fiscal para pagamento pela contratante. 

“Neste contexto, a IP.TVLTDA passa a oferecer à respeitável Secretaria o 

seguinte: que todo o objeto avençado pelo contrato n° 038/2020 seja 

fornecido gratuitamente pela contratada, sem ônus para o contratante 

público.  

Esta oferta de doação integral de serviços contratados se faz com validade 

desde já e eficácia retroativa, de modo que a IP.TVLTDA. não cobrará 

nenhum mês da SEED-PR pela execução contratual entregue.  

Some-se ao presente oferecimento: caso haja interesse da SEED-PR na 

implementação de recursos/funcionalidades ao app Aula Paraná 

compreendidos nas fases além da 05, a IP.TVLTDA poderá ter 

disponibilidade para ampliar o prazo da prestação de serviços de 90 

(noventa) para 120 (cento e vinte) dias, necessariamente a partir de comum 

acordo entre as partes que comporte cronograma factível tanto de 

implantação como de uso dos referidos recursos/funcionalidades. ” 

Informou ainda a DTI/SEED que a proposição de gratuidade dos serviços, foi 

alterada pela empresa em 02/07/2020, quando ofertou a doação até 15/08/2020. 

Compete esclarecer que a proposição de gratuidade dos serviços, pela empresa 

compreende o período de 03/04/2020 a 15/08/2020, e que a contratada não 

apresentou notas fiscais ou faturas para pagamento pela SEED, no referido período, 

e a cobrança pelos serviços executados tiveram início em 16/08/2020. Destarte, 

inicialmente a Assessoria Técnica/SEED, tenha orientado a esta Diretoria de 
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Tecnologia e Inovação, formalizar o período de gratuidade, ofertado pela referida 

empresa, por meio de Termo de Convênio, após reanálise da matéria, instruiu que o 

instrumento a ser utilizado, neste caso, seria aditivo ao contrato original, com 

convalidação do período de gratuidade. 

Finalizou informando que protocolou, em 21/09/2020, a solicitação de 

autorização para o referido aditivo sob o nº 16.913.671-8, o qual após trâmites 

internos foi remetido a PGE para manifestação. 

Assim, após os devidos registros e a Informação nº 56/2020 –DTI/SEED, esta 

unidade avaliativa finaliza as ações inerentes ao tema em questão, entendendo que 

os responsáveis efetuaram os devidos encaminhamentos, conforme orientações da 

Assessoria Técnica desta Pasta, encaminhando o protocolado ao arquivo em 

01/12/2020.  

 

5.2.5 Cumprimento do Ofício 03/2020 –SEAP que requer a redução mínima de 

20% do valor da locação de imóveis em que o Estado do Paraná figura como 

locatário. 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.678.061-6 CI/SEED) 

 

1. Histórico: 

Deu início ao presente protocolado, o Memorando nº 11/2020 – CI/SEED, o 

qual encaminha a SDI nº 28/2020 – CI/SEED ao GAS/SEED para cumprimento do 

descrito no Ofício 03/2020 – SEAP, referente à redução no valor do aluguel nos 

contratos de locações em que o Estado do Paraná é locatário.  

Na mencionada SDI, esta Unidade Avaliativa, solicitou ao GAS/SEED, que 

informasse as tratativas realizadas para cumprimento do descrito no Ofício 03/2020 

– SEAP. 

2. Desenvolvimento das Ações: 

Em resposta à solicitação, o GAS/SEED informou que fizeram negociações 

dos contratos, e que prestariam maiores esclarecimentos. 
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O GAS/SEED anexou planilha onde demonstrava alguns casos de redução de 

20% no valor do aluguel.  

Posteriormente, essa Unidade Avaliativa fez o primeiro monitoramento, 

solicitando informações sobre os resultados das medidas implantadas realizadas 

para dar cumprimento ao descrito no Ofício 03/2020 – SEAP. 

Novamente, o GAS/SEED anexou planilhas das ações realizadas e entendeu 

que as negociações foram relativamente produtivas, tendo em vista o momento de 

pandemia que atingiu todos os seguimentos da nossa sociedade. 

 

3. Conclusão: 

Assim, diante do acima exposto, este Controle Interno entende que as ações 

e informações recebidas do GAS/Locação (planilhas) nos levam ao entendimento de 

que foram tomadas medidas descritas no Ofício 03/2020 – SEAP, diante disso, 

decidimos por arquivar o presente protocolado. 

 

5.2.6 Verificação in-loco do quantitativo do estoque físico dos bens móveis 

permanentes registrados no Sistema GPM, ambiente de armazenagem, 

condições e segurança. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.374.382-5 CI/SEED) 

 

1 - Histórico: 

A matéria em análise estava prevista no Plano de Trabalho de 2020 deste 

Controle Interno: a verificação dos mecanismos de controle do almoxarifado dos 

bens móveis permanentes da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

inseridos no Sistema de Gestão de Patrimônio Móvel – GPM e suas atualizações, 

apurando e comparando assim os dados quantitativos do estoque físico, ambiente 

de armazenamento, condições, segurança, entre outros. 

O expediente iniciou por meio da SDI nº 12/2020 – CI/SEED, enviada ao 

Grupo Administrativo Setorial, em 04/02/2020, pela qual foi solicitado relatório 
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atualizado do almoxarifado da SEED extraído do Sistema de Gestão de Patrimônio 

Móvel - GPM. 

 

2 - Análise: 

Por meio do Protocolo nº 16.374.382-5 foram realizadas tratativas junto ao 

Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED, objetivando o levantamento de 

informações quanto aos bens móveis registrados no sistema de Gestão de Materiais 

e Serviços - GMS e os respectivos locais de armazenagem, tendo em vista que a 

SEED possui três almoxarifados com localizações distintas: Vila Oficinas, 

Canguiri/Colombo e Codapar.  

Importante registrar as dificuldades em realizar a visita in loco, devido ao 

momento de pandemia vivenciado. Na vistoria foram encontradas inconsistências 

entre a quantidade física armazenada nos almoxarifados e a quantidade registrada 

no Sistema de Gestão de Patrimônio Móvel – GPM de alguns itens vistoriados.  

Diante das inconsistências apontadas e considerando que não houve tempo 

hábil para conclusão em 2020, esta unidade avaliativa dará continuidade aos 

trabalhos no exercício de 2021. 

 

3 - Desenvolvimento das Ações: 

Para verificação do estoque físico foram selecionados, por amostragem, itens 

referentes aos bens móveis, aleatoriamente, por subclasse, pelos registros 

efetuados no Sistema de Patrimônio Móvel – GPM. 

Conforme previsto no Plano de Trabalho foram verificados também, a 

segurança do local, organização e a manutenção das edificações. 

Vistoria in-loco Vila Oficinas: realizada em 23/11/2020. Entre os 

bens/equipamentos estocados no almoxarifado Vila Oficinas, foram contados os 

itens: bebedouro, ventilador, cadeira fixa e purificador de água; sendo que não 

houve diferença com a quantidade informada no relatório, com exceção somente do 

item ventilador. 

Vistoria in-loco Canguiri/Colombo: realizada em 24/11/2020. Foram conferidos 

os itens armário alto com 2 portas baixas, armário baixo com 2 portas, armário 2 
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portas de madeira e gaveteiro com 3 gavetas. Houve diferença entre o relatório do 

GPM e na contagem física de armário alto com 2 portas bx. O item armário 2 portas 

de madeira não foi localizado no relatório. 

Vistoria in-loco Codapar: realizada em 25/11/2020. Foram contados os itens 

bebedouro, refrigerador/geladeira, freezer horizontal, fogão/forno semi industrial e 

liquidificar e houveram diferenças entre o relatório do GPM e na contagem física de 

todos os itens averiguados. O item armário com 16 portas, apresentado no relatório 

do GPM, não foi localizado no estoque físico. 

Diante das diferenças apresentadas, entre o registro no GPM e o estoque 

físico, bem como da impossibilidade de concluir os trabalhos em 2020, este controle 

Interno dará continuidade dos trabalhos em 2021. 

Inserimos, anexo, a íntegra do Relatório de Vistoria dos Almoxarifados. 

 

Relatório de Vistoria dos Almoxarifados 

 Em cumprimento ao estabelecido no Plano de Trabalho do exercício de 2020 deste 

Controle Interno para verificação dos mecanismos de controle do almoxarifado dos bens 

permanentes da SEED inseridos no Sistema de Gestão de Patrimônio Móvel - GPM e suas 

atualizações, apurando assim os dados quantitativos do estoque físico, ambiente de 

armazenamento, condições, segurança, entre outros, foram realizadas vistorias nos 

almoxarifados da Vila Oficinas, Canguiri/Colombo e Codapar-Pinhais mantidos pela Secretaria 

de Estado da Educação e do Esporte. 

 Para contagem do estoque físico foram selecionados, por amostragem, itens referentes 

aos bens móveis, aleatoriamente, por subclasse, pelos registros efetuados no Sistema de 

Patrimônio Móvel – GPM que é utilizado pelos órgãos do Estado do Paraná, sendo de 

competência do Grupo Administrativo Setorial – GAS, bem como foi verificado se os itens 

estavam com as plaquetas de patrimônio afixada. 

  

a) Almoxarifado – Vila Oficinas 

 A visita foi realizada em 23/11/2020, onde foram verificados os itens como segurança, 

armazenagem, organização e contagem de estoque física de bens móveis permanentes, 

armazenados naquele local. 

 Segurança: o prédio é protegido por vigilantes terceirizados, tem muros altos, sugerindo 

um ambiente seguro. O galpão onde ficam armazenados os bens móveis e materiais possui 
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duas portas de acesso, sendo uma principal onde os veículos estacionam para carregar e 

descarregar materiais, e outra porta nos fundos da edificação. 

 Organização: os materiais de consumo estão organizados em prateleiras, separados por 

produtos, com a identificação das datas de validade. Os bens móveis ficam organizados por item 

em prateleiras ou sobre paletes.  

 Entre os itens vistoriados foram evidenciados plaqueta de identificação do patrimônio 

fixada na maioria dos bens estocados, porém, foram localizadas 21 (vinte e uma) cadeiras fixas 

sem braço e 36 (trinta e seis) impressoras sem a identificação de patrimônio. 

 Cabe mencionar que, o item impressora não estava selecionado para contagem física, 

no entanto, também estava sendo verificado se todos os bens móveis estavam etiquetados.  

 Foram localizados em estoque 9 (nove) unidades de purificador água, sendo que um 

estava pendente de plaqueta de patrimônio.  

 Manutenção: foi identificado água no chão causado por problemas no telhado, segundo 

informação dos servidores que trabalham no local, a cobertura foi consertada mas voltou a 

apresentar goteiras, a água não atingiu o bem armazenado pois estavam cobertos com lona 

plástica, área externa bem cuidada.  

   

 Contagem de material permanente 

 Itens conferidos selecionados por subclasse, aleatoriamente, pelos registros efetuados 

no Sistema de Patrimônio Móvel – GPM: 

  

Descrição do bem Quantidade GPM Quantidade - Física Observações 

Bebedouro 11 18 1-unidade em uso  

Ventilador 144 144  

Cadeira fixa    31  

Purificador de água 12 9  

 

 Bebedouro: na conferência de bebedouros, foram localizados 18 (dezoito) unidades em 

estoque, sendo que 1 (um) se encontra em uso no almoxarifado, e 8 (oito) unidades estão 

registrados no GPM com a situação “em uso”, sendo que para localizar no relatório foram 

conferidos pelo número de patrimônio.  

 Ventilador: o estoque físico conferiu com quantidade constante no relatório do GPM. 

 Purificador de água: a quantidade em estoque totalizou 9 (nove) unidades no relatório 

constava 12 (doze) unidades. 

 Cadeira fixa: totalizou 31 (trinta e um) unidades, sendo que 10 (dez) unidades estavam 

com a numeração de patrimônio fixada e 21 (vinte e um) sem plaquetas de patrimônio, não 
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foram identificadas no relatório. Importante mencionar que, este item não apresentou dados 

conclusivos para conferência, portanto será repetido nas próximas verificações. 

  

b) Almoxarifado – Canguiri 

 A visita foi realizada em 24/11/2020. Foram verificados os itens como segurança, 

armazenagem, organização e contagem de estoque físico de bens móveis permanentes.  

 Segurança: o local é protegido por vigilantes terceirizados, cerca e muro. O ambiente é 

vulnerável e de fácil acesso. O galpão de armazenagem possui uma porta de acesso, para a 

entrega e retirada de materiais e existem alguns bens inservíveis guardados no local.  

 Organização: materiais de consumo como por exemplo, pneus, entre outros 

armazenados sobre paletes, separados por tipo. 

 Foram localizados 16 (dezesseis) switch sem a etiqueta de patrimônio. Em que pese o 

equipamento não estar listado para contagem física, foi realizada a verificação quanto a 

etiquetagem de patrimônio. 

 Manutenção: aparentemente falta manutenção no prédio. 

 A edificação utilizada para apoio, onde ficam as câmeras de segurança e alojamento dos 

colaboradores apresentam muitas goteiras. O forro da construção é bastante deteriorado.  

 Em todo espaço externo foi observado vegetação alta. Muito mato ao redor do galpão de 

armazenagem, bem como da casa de apoio.   

 

 Contagem de material permanente 

 Itens conferidos selecionados por subclasse, aleatoriamente, pelos registros efetuados 

no Sistema de Patrimônio Móvel – GPM. 

  

Descrição do bem Quantidade GPM Quantidade - Física Observações 

Armário alto c/2 

portas bx 

53 17  

Armário baixo 2 

portas 

4 4  

Armário 2 portas 

madeira 

 86  

Gaveteiro 3 gavetas 1 1 s/plaqueta 

 

 Armário 2 portas de madeira: foram contados todos que estavam naquele 

estabelecimento. 

 

c) Almoxarifado – Codapar 
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 A visita foi realizada em 25/11/2020, onde foram verificados os itens como: segurança, 

armazenagem, organização e contagem de estoque físico dos bens móveis permanentes. 

 Esse almoxarifado é administrado pela Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do 

Paraná – Codapar por meio de contrato de prestação de serviços. Neste local se encontram 

estocados a maioria dos bens móveis permanentes da SEED. A visita aconteceu com o 

acompanhamento de funcionários da Codapar. Eles que nos encaminharam ao local onde os 

bens se encontravam armazenados. 

 Segurança: na entrada há um funcionário na guarita para liberação de acesso dos 

visitantes. O galpão é fechado com correntes e cadeado. Há três portas de acesso. A porta que 

utilizamos foi a lateral, porém, foi verificado que a cerca de isolamento é baixa.   

  Organização: materiais organizados em prateleiras, sobre paletes ou diretamente no 

chão, identificados por romaneio (documento interno) contando dados como data de entrada do 

material, número da nota fiscal, quantidade e marca. 

 Não fora identificada plaqueta de patrimônio afixada em nenhum dos itens conferidos, 

cabe mencionar que, devido ao grande volume de bens estocados, em alguns casos há 

dificuldade de acesso para conferência do material.  

 Manutenção: edificação bem conservada, organizada e limpa, a área externa com grama 

aparada. 

 

 Contagem de material permanente 

 Itens selecionados por subclasse, aleatoriamente, pelos registros efetuados no Sistema 

de Patrimônio Móvel – GPM. 

  

Descrição do bem Quantidade GPM Quantidade - Física Observações 

Armário 16 portas 13   

Bebedouro 30 11 11- unid. no V.O. 

Refrigerador/geladeira 52 30  

Freezer horizontal 35 21  

Fogão/forno semi 

industrial 

89 6  

Liquidificador 66 12  

 

 Armário de aço com 16 portas: não localizado no estoque físico. 

 Bebedouro: foram localizados em estoque 11 (onze) unidades, porém, no relatório 

emitido pelo GPM constam 30 (trinta) unidades, 11 (onze) unidades, encontram-se no 

almoxarifado da Vila Oficinas, foi conferido pelo número de plaqueta de patrimônio no estoque 

físico localizado na V. Oficinas.  
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 Freezer horizontal: localizados 21 (vinte e uma) unidades,   

 Fogão/forno: localizados 6 (seis) unidades.  

 Liquidificador: localizados 12 (doze) unidades em estoque. 

 Refrigerador/geladeira: 30 (trinta) unidades em estoque,  

 Importante mencionar que nenhum bem móvel permanente que se encontra armazenado 

na Codapar possui plaqueta de patrimônio.  

 

 Conclusão 

 Diante do exposto, quanto a quantidade dos bens, podemos considerar que existem 

inconsistências entre a quantidade física armazenada nos almoxarifados e a quantidade 

registrada no Sistema de Gestão de Patrimônio Móvel – GPM de alguns itens vistoriados, haja 

vista as diferenças apresentadas nas verificações efetuadas, sendo necessário monitorar os 

sistemas de registros junto ao GPM. 

 Sobre as plaquetas de patrimônio, nos almoxarifados da Vila Oficinas e 

Canguiri/Colombo, a maioria dos bens averiguados estavam etiquetados, e conforme relatos dos 

colaboradores estavam aguardando recebimento de etiquetas para serem fixadas naqueles com 

pendência. Entretanto, foram localizados equipamento de informática estocados nos dois 

almoxarifados sem a plaqueta de patrimônio, sendo necessário a averiguação dos motivos que 

não são etiquetados. 

 Quanto aos bens armazenados na Codapar, em nenhum foi identificado etiqueta de 

patrimônio, o que necessita também que seja verificado quais são os motivos da falta de 

etiqueta de numeração de patrimônio nos itens. 

 Assim, se faz necessário desenvolvimento de ações para que sejam fixadas plaquetas 

de patrimônio nos bens móveis armazenados que se encontram com pendência de etiquetas. 

 Quanto a segurança das edificações: os almoxarifados da Vila Oficinas e de 

Canguiri/Colombo possuem vigilantes terceirizados na portaria.  

 Na Vila Oficinas o muro é alto com serpentinas para dificultar a entrada de invasores, 

dando-nos a impressão de ser seguro. 

 No almoxarifado Canguiri/Colombo há câmeras para monitoramento, porém, devido a 

cerca ser baixa torna fácil o acesso de invasores. 

 Na Codapar, há um funcionário na portaria. As entradas, nos parece que são bem 

protegidas, no entanto, os muros e as cercas são baixos, o que facilita a entrada caso haja 

intenção de invadir o prédio para subtrair algum bem/equipamento.  

 Quanto à manutenção, é necessário ser revisada a periodicidade em que são efetuadas, 

considerando que os prédios da Vila Oficinas e Canguiri apresentaram problemas nos telhados, 

53
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



52 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

e o imóvel do Canguiri apresentou vazamentos nos banheiros, e mato alto, necessitando 

atenção.  

 

Após a emissão do relatório por esta unidade avaliativa, foram dados novos 

encaminhamentos junto ao setor responsável conforme descritivo a seguir: 

E-mail: em 10/12/2020 foi enviado ao GAS um e-mail da SDI nº 52/2020-CI 

solicitando esclarecimentos sobre as inconsistências apresentadas entre o estoque 

físico dos almoxarifados e a quantidade registrada no sistema GPM, porém, não 

obtivemos resposta.  

Despacho: em 19/12/2020 foi enviado à Diretoria Geral o Despacho nº 

58/2020-CI, para ciência daquela DG quanto ao contido no relatório de vistoria, bem 

como do entendimento desta unidade avaliativa quanto a necessidade de dar 

continuidade a demanda de avaliação dos mecanismos de controles do Grupo 

Administrativo Setorial – GAS/SEED, no que concerne aos almoxarifados desta 

Pasta.  

Resposta: por meio de Despacho, em 04/01/2021, a Diretoria Geral 

manifestou ciência sobre a matéria e retorna ao Controle Interno para 

prosseguimento das ações. 

SDI: em 27/01/2021, reenviada ao GAS a SDI nº 52/2020 pelo Protocolo 

nº16.374.382-5, solicitando esclarecimentos quanto às diferenças apresentadas, 

bem como sobre a divergência da situação dos itens registrados do GPM, sobre o 

qual aguarda-se retorno. 

 

4 - Observação: 

Ressalta-se que, o Protocolo nº 16.374.382-5, com a demanda sobre 

avaliação dos mecanismos de controles do GAS quanto aos bens móveis em 

estoque nos almoxarifados da SEED ainda está tramitando, tendo em vista que este 

Controle Interno dará continuidade nas análises da matéria no exercício de 2021, 

pois, os trabalhos foram prejudicados considerando as dificuldades para realização 

das visitas in loco devido a pandemia de COVID 19. 
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5 - Conclusão: 

Esta unidade avaliativa considerou, após análise das informações obtidas por 

meio das visitas in-loco nos almoxarifados e tratativas registradas no Protocolado nº 

16.374.382-5, previstas no plano de ação de 2020 deste CI/SEED, que é necessário 

dar continuidade as ações  junto ao Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED, no 

sentido de sanar as inconsistências apresentadas entre a quantidade de bens 

móveis registrados no Sistema de Gestão de Patrimônio Móvel – GPM e o estoque 

físico, bem como aprimorar os controle administrativos no que diz respeito aos 

almoxarifados. 

Insta constar que as ações estão contempladas no Plano de trabalho deste 

Controle Interno para o exercício de 2021. 

 

5.2.7 Fixação de plaquetas nos Bens Móveis armazenados nos almoxarifados 

lançados no Sistema GMS. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.532.262-2 CI/SEED) 

 

1 - Histórico: 

Por meio de reuniões realizadas junto ao setor responsável pelo patrimônio 

no GAS, o Controle Interno tomou conhecimento de que as plaquetas/etiquetas de 

patrimônio eram afixadas nos bens móveis quando os mesmos eram enviados às 

unidades de destino, e, após visita in loco nos almoxarifados foi evidenciado que os 

bens e equipamentos estocados não apresentavam as plaquetas com número de 

patrimônio, contrariando o disposto no Decreto 5289 de 26/08/2009, publicado no 

Diário Oficial nº 8043, que institui o uso de numeração única das etiquetas para 

controle dos bens móveis. 

Diante das informações, esta unidade avaliativa deu início ao Protocolado nº 

16.532.262-2, encaminhando a Recomendação nº 08/2020–CI, recomendando ao 

Grupo Administrativo Setorial – GAS o desenvolvimento de ações que 

possibilitassem a fixação das plaquetas/etiquetas com o número do patrimônio 
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registrado no sistema Gestão Patrimonial de Bens Móveis - GPM nos bens móveis 

em estoque nos almoxarifados sob responsabilidade desta Secretaria 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

Recomendação: em 14/04/2020, foi enviada ao GAS a Recomendação nº 

08/2020, para que o GAS desenvolvesse ações visando a fixação das plaquetas 

com número de patrimônio nos bens/equipamentos estocados, antes que os 

mesmos fossem encaminhados às unidades de destino. 

Resposta: por meio de Despacho, em 30/04/2020, o Grupo Administrativo 

informou que faria uma reunião em 04/05/2020 junto a equipe do patrimônio para 

definição sobre a demanda e enviaria a resposta ao CI em 05/05/2020, o protocolo 

foi restituído ao GAS em 04/05/20. 

Importante mencionar que, devido ao Decreto de enfrentamento à pandemia 

do Covid 19, muitos servidores se encontravam em teletrabalho dificultando as 

tratativas. 

Despacho: em 15/10/2020; o GAS emitiu um Despacho informando que todas 

as plaquetas haviam sido fixadas nos bens móveis estocados nos almoxarifados. 

Visita in loco: foram realizadas vistorias para verificar se os bens móveis e 

equipamentos armazenados nos almoxarifados estavam com as plaquetas de 

patrimônio fixadas. 

Em 23/11/2020 a vistoria foi realizada no almoxarifado da Vila Oficinas, onde 

foram localizados os seguintes bens com ausência de plaquetas:  

 21 (vinte e uma) cadeiras fixas sem braço, 

 36 (trinta e seis) impressoras, 

 01 (um) purificador de água. 

Em 24/11/2020 foi realizada vistoria no almoxarifado Canguiri/Colombo, onde 

foram localizados os seguintes bens com ausência de plaquetas:  

 16 (dezesseis) switch, 

 01 (um) gaveteiro. 
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Na data de 25/11/2020 foi realizada vistoria no almoxarifado Codapar/Pinhais, 

onde foi evidenciado que nenhum bem móvel apresentava etiquetas/plaquetas com 

número de patrimônio. Foram verificados os seguintes bens: 

 11 (onze) bebedouros, 

 21(vinte e um) freezer horizontal, 

 6 (seis) unidades de fogão/forno,  

 12 (doze) unidades de liquidificador, 

 30 (trinta) unidades de refrigerador/geladeira. 

SDI: em 17/12/2020 foi encaminhada a SDI nº 53/2020-CI, pela qual foi 

solicitado informações ao GAS acerca das inconformidades apresentadas, bem 

como foi pedido informações sobre as ações para as regularizações. 

Resposta: em 25/02/2021 por meio de Despacho o GAS informou que 

haviam fixadas as plaquetas nos bens armazenados na Vila Oficinas e 

Canguiri/Colombo, porém, o gaveteiro se encontrava avariado e seria 

encaminhado para inservibilidade.  

Quanto aos bens estocados na Codapar, o GAS informou que os mesmos 

pertencem aos Colégios Agrícolas, porém, os trabalhos não foram concluídos e 

este Controle Interno dará continuidade das ações no exercício de 2021. 

 

3 - Conclusão: 

Importante mencionar que os trabalhos foram prejudicados, considerando que 

houve dificuldade para realizar a visita in loco devido a pandemia de COVID 19, 

mesmo assim as visitas ocorreram, porém, é necessário concluir a demanda. 

Esta unidade avaliativa considerou, após análise das informações obtidas 

junto ao Grupo administrativo Setorial desta Secretaria e após visitas realizadas nos 

almoxarifados, referente as tratativas registradas no Protocolado nº16.532.262-2, 

sobre a fixação das plaquetas de patrimônio nos bens móveis registrados no sistema 

GPM armazenados nos almoxarifados, que deve haver continuidade das análises, 

considerando a necessidade de fazer nova verificação in-loco nos almoxarifados Vila 

Oficinas e Canguiri/Colombo para averiguar se as irregularidades foram sanadas, 

bem como analisar junto ao GAS novas ações para regularização dos bens móveis e 
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equipamentos armazenados na Codapar, as ações estão previstas no plano de 

trabalho de 2021 deste Controle Interno. 

Ressalta-se que está em trâmite o Protocolo nº 16.374.382-5, que trata do 

quantitativo dos bens móveis armazenados nos almoxarifados registrados no 

Sistema GPM, no qual foi inserido o relatório de visitas onde, também, foi relatado a 

ausência de plaquetas nos bens/equipamentos. 

O citado protocolo foi enc7aminhado à Diretoria Geral para dar ciência das 

inconsistências, bem como da necessidade de continuidade dos trabalhos no 

exercício de 2021. 

 

5.3 GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL – GRHS 

5.3.1 Pagamento de gratificação da Função de Diretor de Estabelecimento de 

Ensino para servidores que atuam no NRE de Curitiba. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 15.815.425-0 CI/SEED) 

 

1 - Histórico: 

Em cumprimento às suas atribuições de apoio ao Controle Externo, esta 

unidade de Controle Interno deu início a este protocolado via Memorando 08/2019 – 

SEED/NCI, datado de 07/06/19, endereçado ao Grupo de Recursos Humanos 

Setorial - GRHS/SEED, para atendimento à Solicitação de Documentos e/ou 

Informações – SDI nº 07/2019 da 6ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná – 6ªICE/TCE-PR, solicitando esclarecimentos acerca 

da situação abaixo relatada, fundamentada no Art. 27, inciso III, da Lei 

Complementar 103/2004, tendo como evidência as folhas de pagamento da SEED 

constantes no sistema Meta4:  
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“Pagamento da gratificação de Função de Diretor de Estabelecimento de 

Ensino para 28 (vinte e oito) servidores (professores e agentes) que atuam no 

Núcleo Regional da Educação de Curitiba sem previsão legal. ” 

Resposta: Através da Informação 731/2019, de 07/06/2019 o GRHS/SEED 

informou que o pagamento da gratificação aos assistentes de área do Núcleo 

Regional de Educação - NRE de Curitiba apresenta respaldo legal no Decreto n.º 

3.214/94, o qual foi anexado ao processo. 

Despacho em 27/06/2019 – na sequência, esta unidade de Controle Interno 

encaminhou o presente processo para a 6ª ICE/TCE-PR, que por sua vez o 

retornou, na mesma data, ciente do conteúdo anexado, sem adicionar novas 

informações e/ou solicitações. 

Arquivo em 04/10/2019 – sem nada mais a acrescentar, o processo é dado 

como concluído e encaminhado para arquivo interno deste setor. 

Desarquivamento em 31/01/2020 – conforme despacho em 03/02/2020 desta 

unidade de Controle Interno, diante de nova solicitação de informações exarada pela 

6ª ICE/TCE-PR, o presente protocolado foi desarquivado para continuidade e 

encaminhado para a Assessoria Técnica desta Pasta, com o objetivo de 

fundamentar as informações acerca da legalidade de pagamento da gratificação em 

questão neste processo prevista no Decreto n.º 3.214/94. 

Previamente à sua manifestação a Assessoria Técnica/SEED, por despacho 

encaminhou o protocolado ao GRHS/CMF/SEED (Coordenação de Manutenção da 

Folha) para análise e manifestação. 

Após diversos trâmites internos, este caderno administrativo retornou ao 

Controle Interno sem acréscimo de informações. 

A destacar: registra-se neste momento que, em 17/02/2020, iniciou o trâmite 

do protocolado 16.412.683-8, originado pelo Ofício nº 01/2020–ODV – da Inspetoria 

de Controle da 6ªICE/TCE-PR, endereçado ao Senhor Secretário de Estado da 

Educação e do Esporte, com o mesmo teor deste processo. 

Despacho em 03/03/2020 - encaminhado o processo à Diretoria Geral da 

Pasta para conhecimento de seu histórico, dada a importância e relevância do tema 
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em questão e providências que julgasse necessárias, tendo em vista a não 

manifestação da Assessoria Técnica até então. 

Resposta: despacho da Diretoria Geral em 10/03/2020:  

“Considerando as tratativas ocorridas no protocolado no 16.412.683-8, retorno 

o presente para verificar se foi atendida a recomendação com a solicitação de 

parecer jurídico junto a Procuradoria Geral do Estado, possibilitando assim a 

conclusão desta recomendação. ” 

Despacho de 10/03/2020 – desta feita, este Controle Interno solicitou à 

Assessoria Técnica da Pasta acesso ao protocolado 16.412.683-8.  

Resposta: despacho de 13/03/2020 - a Assessoria Técnica encarta cópia do 

mencionado protocolado com a tramitação até a data em questão. 

Despacho em 26/03/2020 - esta unidade de Controle Interno encaminhou 

novamente o processo ao GRHS/SEED solicitando informações complementares 

sobre o assunto: 

“- Relação de servidores que recebem a gratificação de Diretor que atuam 

como Assistentes de Área no NRE - Curitiba; 

- A função que exercem os servidores que recebem tal gratificação que consta 

do tema em tese; 

- Existem quantas áreas no NRE, e como se dividem; 

- Tendo em vista o recebimento da gratificação, qual a justificativa de serem o 

número de 28 (vinte e oito) servidores. Qual critério estabeleceu-se para esse 

número. ” 

Despacho em 13/04/2020 – encaminhamento do GRHS/SEED ao NRE de 

Curitiba para que efetue os esclarecimentos solicitados. 

Resposta: despacho do NRE de Curitiba em 20/04/2020 com as informações 

solicitadas, anexando demanda/suprimentos, destacando: 

“- Em consulta ao Sistema de Administração Escolar – SAE, nesta data, o 

NRE de Curitiba possui na função 83/7061 – Assistente, 27 (vinte e sete) 

servidores supridos...”  

Foram listados os servidores que recebiam a respectiva gratificação e suas 

funções. 
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Na sequência foram apresentadas justificativas diante do número de alunos, 

instituições atendidas e funções realizadas para recebimento da gratificação em 

questão. 

“A gestão de números proeminentes em relação a matrículas, servidores e 

infraestrutura dos espaços físicos escolares, monitoramento e assistência 

pedagógica, dentre outras atribuições pertinentes, realizada pelo Núcleo 

Regional de Educação de Curitiba, ocorre de forma descentralizada por meio 

dos setores externos e segue organização semelhante ao da Secretaria de 

Estado da Educação quanto a organização dos setores internos. ” 

 

Despacho em 29/04/2020 - pelo GRHS/SEED - retornando o processo ao 

Controle Interno. 

 

2 – Trâmites dos protocolados relacionados ao assunto: 

 Protocolado 16.412.683-8 – originado pelo Ofício nº 01/2020–ODV – da 6ª 

Inspetoria de Controle Externo - 6ªICE/TCE-PR, datado de 17/02/2020, endereçado 

ao Senhor Secretário de Estado da Educação e do Esporte, com o mesmo teor 

deste processo. 

 Foi encaminhado para manifestação da Procuradoria Geral do Estado – PGE-

PR, tramitando também pela Secretaria da Administração e Previdência do Estado 

do Paraná - SEAP-PR. 

 Apresentou como conclusão: 

“...no sentido da inexistência de previsão legal a amparar o pagamento de 

gratificação destinada aos servidores que exercem atribuições de “Assistente 

de Área”, do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, seja pela 

inaplicabilidade do disposto no art. 27, inciso III, e/ou parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 103/2004 (que está adstrita aos “diretores” e 

“diretores auxiliares” de estabelecimentos de ensino), seja pela 

inconstitucionalidade manifesta do disposto no Decreto Estadual nº 

3.214/19941, nos termos da fundamentação jurídica ventilada na referida 

informação.” (Despacho Nº: 48/2020 – PGE/PCRH). 

Conclusão esta que apontou para a irregularidade de pagamento de tal 

gratificação para os servidores que exerciam atribuições de Assistente de Área do 
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Núcleo Regional de Educação de Curitiba, o que levou a determinação da Diretoria 

Geral desta Secretaria: 

“...a suspensão dos pagamentos da gratificação elencada no Decreto Estadual 

n.º 3.214/1994 aos servidores que atuam no Núcleo Regional de Educação de 

Curitiba, desempenhando atribuições de Assistentes de Área.” 

Imperioso mencionar ainda que, conforme orientação da Diretoria Geral desta 

Pasta, já está tramitando o Processo n.º 16.698.082-8 contendo proposta de Projeto 

de Lei, visando adequar à norma o pagamento de tal abono. 

Protocolado 16.625.342-0 – originado pelo Ofício nº 02/2020–ODV – da 

Inspetoria de Controle da 6ªICE/TCE-PR, de 28/05/2020, endereçado ao Senhor 

Secretário de Estado da Educação e do Esporte, buscando atualização referente 

aos trâmites relacionados ao tema em questão, até então ocorrendo via protocolado 

16.412.683-8.   

Neste, foi anexado o parecer da Procuradoria Geral do Estado – PGE-PR, e 

efetuados os devidos encaminhamentos solicitados. 

 

3 - Conclusão: 

Ante ao exposto e considerando que as tratativas referente a este tema foram 

tramitadas também nos protocolados 16.412.683-8 e 16.625.342-0, onde, inclusive 

consta a manifestação da PGE informando da inconstitucionalidade da gratificação, 

e propositura de revogação do Decreto n.º 3.214, de 31 de março de 1994, visto que 

está em desconformidade com o disposto na Lei Complementar Estadual n.º 103, de 

15 de março de 2004. 

Considerando ainda que a mencionada gratificação foi encerrada em julho de 

2020, esta unidade avaliativa entendeu que o apontamento da 6ª Inspetoria de 

Controle Externo - 6ªICE/TCE-PR, objeto da intervenção deste protocolado, foi 

devidamente regularizado e, portanto, encerrou-se o processo.  

A Diretoria Geral desta Pasta, tomou ciência da conclusão de monitoramento 

em 20/08/2020. 

O Gestor desta pasta tomou ciência da conclusão do monitoramento em 

21/08/2020. 
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Após, retornou o protocolado a esta Unidade Avaliativa que procedeu o 

arquivamento do mesmo em 24/08/2020. 

 

 

 

5.3.2 Situação dos servidores que compõe o quadro CLAD da SEED. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 15.947.596-4 CI/SEED) 

 

1 - Histórico: 

Em cumprimento às suas atribuições de apoio ao Controle Externo, esta 

unidade de Controle Interno deu início a este protocolado via Memorando 11/2019 – 

SEED/NCI, datado de 05/08/19, endereçado ao Grupo de Recursos Humanos 

Setorial - GRHS/SEED, para atendimento à Solicitação de Documentos e/ou 

Informações – SDI nº 11/2019 da 6ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná – 6ªICE/TCE-PR, solicitando esclarecimentos acerca 

da situação abaixo relatada, fundamentada no inciso XIII, do Art. 8º, do Decreto 

11.290/2018:  

a) Relação dos servidores que compõe o quadro CLAD da SEED no mês de 

junho de 2019; 

b) Resumo da folha de pagamentos do quadro CLAD do mês de junho 

de2019; 

c) Notas de Empenho, Liquidação e de Pagamento das folhas de pagamentos 

do quadro CLAD dos meses de janeiro a junho de 2019; 

d) Arquivo de retorno do banco, relativo a confirmação dos créditos nas contas 

correntes dos servidores do quadro CLAD dos meses de janeiro a junho de 

2019. 

Resposta: por meio do Despacho datado de 09/08/2019 o GRHS/SEED 

informou que a remuneração dos servidores do quadro CLAD é composta por salário 

R$ 1.015,91 (Um mil e quinze reais e noventa e um centavos), mais parcela 
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complementar de R$ 207,29(Duzentos e sete reais e vinte e nove centavos), 

totalizando R$ 1.326,20 (Um mil trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos), os 

servidores também recebem auxílio alimentação no valor de R$ 103,00 (cento e três 

reais).  

Posto isso, anexou junto ao protocolo, relação dos servidores supridos no 

quadro CLAD em 15/07/2019 extraída do portal RHSEED, listagem da última 

remuneração datada 01/08/2019 extraída do portal da transparência e resumo da 

folha de pagamento do mês de junho de 2019 e encaminhou o feito ao GOFS/SEED 

para verificação da possibilidade de atendimento aos itens (c) e (d). 

Despacho em 19/08/2019 – na sequência, o GOFS/SEED em atendimento à 

Solicitação de Documentos e/ou Informações -SDI nº11/2019 da 6ª Inspetoria de 

Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, informou que as 

folhas de pagamentos, da SEED, são empenhadas, liquidadas e contabilizadas por 

natureza da despesa e não por quadro, pela Secretaria de Estado da Fazenda- 

SEFA, não havendo arquivos de retorno de banco dentro do Sistema integrado de 

Finanças Públicas -SIAF e encaminharam planilha extraída do CP orçamentário do 

SIAF referente as folhas de pagamentos da SEED de janeiro a julho de 2019.  

Despacho em 19/08/2019 - esta unidade de Controle Interno encaminhou o 

presente processo para a 6ª ICE/TCE-PR, com as informações requeridas.  

Em 10/09/2019 – a 6ª ICE/TCE-PR, encaminhou nova SDI nº 17/2019, 

solicitando esclarecimentos acerca da situação abaixo relatada, fundamentada no 

inciso XIII, do Art. 8º, do Decreto 11.290/2018: 

Considerando as informações apresentadas pela SEED a respeito do quadro 

CLAD, de que os atuais servidores CLAD, contratados pelo Regime da CLT, à época 

da promulgação da Constituição Federal de 1988, não teriam atendido ao disposto 

na Lei10.219/92 para transformar seus empregos em cargos públicos; 

Considerando ainda, com base na informação apresentada pela SEED, de 

que os contratos seriam mantidos até a concessão das respectivas aposentadorias 

pelo INSS, por uma questão social; 

Considerando também, com base na relação de servidores apresentada no 

processo de resposta da SDI 11/2019, “Servidores CLAD – Suprimento 
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de15/07/2019”, na qual figuram diversos servidores com datas de admissão após o 

ano da promulgação da CF de 1988 até, inclusive, o ano de 1995; 

Foi requerido pela 6ªICE a apresentação de informações e/ou documentos 

sobre: 

a) Ato que teria dado suporte à manutenção dos contratos dos Auxiliares de 

Serviços Gerais até a concessão das respectivas aposentadorias; 

b) De que forma é dado conhecimento ao setor de RH quando ocorre a 

aposentadoria dos servidores do quadro CLAD, vez que o empregado CLT 

não é obrigado a informar a sua aposentação; 

c) Por que há empregados do quadro CLAD admitidos até o ano de 1995, 

quando, tanto a CF/88, quanto a citada Lei 10.219/92 na resposta apresentada 

pela SEED, são anteriores à data de admissão dos servidores citados. 

Despacho em 29/09/2019 – este NCI/SEED, encaminhou o processo ao 

GRHS/SEED para retorno das informações referentes às SDIs, anexas, enviadas 

anteriormente por meio de documentos físicos. 

Resposta: Informação do GRHS/SEED, nº 1193/2019, datada de 11/09/2020:  

a) Ato que teria dado suporte à manutenção dos contratos dos Auxiliares de 

Serviços Gerais até a concessão das respectivas aposentadorias. R. Não 

houve, à época, ato formal para manutenção dos contratos dos Auxiliares de 

Serviços Gerais; no ano de 1992, quando da promulgação da Lei 10.219, o 

contrato desses servidores foi mantido por uma questão social. 

b) De que forma é dado conhecimento ao setor de RH quando ocorre a 

aposentadoria dos servidores do quadro CLAD, vez que o empregado CLT 

não é obrigado a informar a sua aposentação. 

R. A orientação deste GRHS/SEED é de que, quando o servidor receber o 

comunicado da concessão da aposentadoria, deverá apresentá-lo a sua chefia 

imediata, que encaminhará ao GARH do Núcleo Regional de Educação – 

NRE, para formalização da rescisão do contrato de trabalho junto a esta 

Pasta. 

c) Por que há empregados do quadro CLAD admitidos até o ano de 1995, 

quando, tanto a CF/88, quanto a citada Lei 10.219/92, na resposta 

apresentada pela SEED, são anteriores à data de admissão dos servidores 

citados.  
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R. Até o ano de 1995 ocorreram contratações emergenciais de servidores, 

pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para atender a 

necessidade das escolas de Auxiliares de Serviços Gerais. 

Despacho de 01/10/2019 – desta feita, este Controle Interno encaminhou o 

protocolado com as respostas do Grupo de Recursos Humanos Setorial - 

GRHS/SEED, à 6ªICE. 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

A partir da análise efetuada dos documentos referentes ao assunto em 

questão e legislação vigente, este Controle Interno, considerou que a situação 

evidenciada indica uma fragilidade do sistema de controle interno administrativo do 

GHRS desta pasta, indicando o achado:  

 Insuficiência no sistema de controle interno de gestão referente a situação 

dos servidores contratados pela Secretaria de Estado da Educação e do 

Esporte – SEED pelo vínculo CLAD. 

Justificou-se o achado pela forma como é noticiado ao GRHS sobre a 

concessão do benefício da aposentadoria pelo Instituto de Nacional de Seguridade 

Social -INSS aos servidores contratados por esta SEED por meio do vínculo CLAD, 

sendo que a orientação do GRHS/SEED para que os servidores quando adquirirem 

o referido benefício comuniquem a chefia imediata que deveria dar ciência ao GRHS 

para rescisão contratual do servidor aposentado, nos parece um mecanismo que 

pode apresentar falhas na sua eficácia. 

Dessa forma, entende-se que esta ação é insuficiente para o controle eficaz 

da medida, visto que o servidor ao se aposentar pode não fazer notícia da 

concessão do benefício e permanecer contratado pela SEED pelo regime da CLT. 

Ressaltou-se ainda, que não há mecanismo sistêmico para conciliar esses 

dados entre a SEED e o INSS. 

A partir do fato evidenciado, conforme obrigações desta unidade avaliativa, 

foram recomendadas ações para buscar possíveis soluções de aperfeiçoamento dos 
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mecanismos de controle em questão, bem como o acompanhamento dos processos 

dos servidores envolvidos. 

Recomendação nº 26/2019: encaminhada ao Grupo de Recursos Humanos 

Setorial- GRHS/SEED em 18/10/2019, recomendou-se aprimorar o sistema de 

controle interno administrativo do GRHS/SEED, com as sugestões para o 

desenvolvimento de um mecanismo capaz de identificar quais servidores da ativa 

contratados pela SEED por meio do vínculo CLAD, já adquiriram a concessão do 

benefício da aposentadoria pelo INSS. 

Despacho em 16/10/2019 - esta unidade de Controle Interno remeteu o 

protocolado para ciência da DG/SEED da Recomendação nº 26/2019 – NCI/SEED e 

posteriormente ao GRHS/SEED para análise quanto aos apontamentos pautados, 

bem como, ações que julgarem pertinentes. 

Despacho em 08/11/2019 - a Diretoria Geral da SEED tomou ciência e 

encaminhou ao GRHS/SEED, conforme determinado. 

Despacho em 12/11/2019 - o GRHS da SEED tomou ciência e encaminhou o 

protocolado ao GRHS/CMF, para providências quanto a elaboração de termo a ser 

encaminhado, por parte dos servidores, mensalmente aos NREs. 

Despacho em 25/06/2020 – o GRHS/CMF/SEED, em atendimento a 

Recomendação nº 026/2019, do Núcleo de Integridade e Compliance Setorial, 

informou que vem solicitando aos Núcleos Regionais de Educação, pelo e-mail 

institucional, que informem sobre os servidores contratados por meio da CLT 

(vínculo CLAD), na função de Auxiliar de Serviços Gerais, com idade superior a 60 

anos, que vierem a se aposentar pela Previdência Social/INSS, para que seja 

emitida a Rescisão por Nulidade de Contrato. Conforme texto abaixo:  

“AO GRH: Referente: CLAD/CLT aposentado e que continuam na ativa. Favor 

solicitar à Direção dos Estabelecimentos que nos informem o nome e o RG dos 

servidores com vínculo CLAD/CLT, que se encontram aposentado (definitivamente), 

por idade e/ou tempo de contribuição, pelo INSS e que continuam em 

atividade/trabalhando nas Escolas/Núcleo.” 
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3 - Conclusão: 

Ante ao exposto e considerando que o Grupo de Recursos Humanos Setorial 

–GRHS/SEED têm demonstrado que busca alternativas de aprimoramento de seu 

controle interno administrativo, em atenção aos apontamentos elencados na 

recomendação nº 26/2019 desta unidade de Controle Interno. 

As medidas adotadas visam identificar os servidores contratados por esta 

Secretaria, por meio do vínculo CLAD, que já adquiriram a concessão do benefício 

da aposentadoria pelo INSS, conforme sugeriu o referido documento.  

Sendo assim, esta unidade avaliativa entendeu que as recomendações 

exaradas estão sendo atendidas pelo setor responsável e, portanto, optou-se por 

concluir os trabalhos de monitoramento deste objeto em análise. 

A Diretoria Geral desta Pasta tomou ciência da conclusão de monitoramento 

em 04/09/2020. 

O Gestor desta pasta tomou ciência da conclusão do monitoramento em 

16/12/2020. 

Após, retornou o protocolado a esta Unidade Avaliativa que procedeu o 

arquivamento do mesmo em 16/12/2020. 

5.3.3 Acúmulo indevido de cargos públicos. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.215.184-3 CI/SEED) 

 

1 - Histórico: 

A presente verificação teve seu início através da SDI nº 24/2019 – 

6ªICE/TCE-PR que, em razão de possível acúmulo de cargos, solicita a informação 

referente ao fundamento para que os servidores relacionados na citada SDI, à 

disposição da SEED, não sejam alcançados pela proibição prevista no art. 37, inciso 

XVI, alínea b da Constituição Federal, conforme segue: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
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e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) 

[...] 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 

houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto 

no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

[...] 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 Consta ainda na SDI recebida por esta unidade avaliativa:  

“Após a avaliação da SEED, caso configurado o acúmulo indevido de cargos, 

informar à esta equipe de fiscalização quais as providências serão adotadas 

para a regularização da inconformidade. 

Solicitamos ainda, que seja informado quais são os procedimentos de controle 

existentes na SEED para dar cumprimento ao disposto no art. 37, inciso XVI, 

da Constituição Federal.” 

 Encaminhada a solicitação ao Grupo de Recursos Humanos - GRHS/SEED, 

foram anexados os dossiês funcionais dos servidores em questão, bem como a 

informação nº 1593/2019 - GRHS/SEED, onde há o esclarecimento da situação de 

cada servidor apontado, conforme resumimos: 

1. Cleide Aparecida Wirmond – Processo encaminhado à CAC/SEAP sob o 

protocolado nº 16.218.632-9, que após análise e parecer considerou “ilegal a 

acumulação dos cargos”, sequenciando com enviado do referido protocolado 

ao NRE de Guarapuava para que a servidora, no prazo de 10 (dez) dias 

efetuasse a opção entre os cargos ocupados, sob pena de ser desencadeado 

Processo Administrativo Disciplinar – PAD, conforme previsão legal. 

2. Ernani Dini Dolinski – Contrato em Regime Especial, conforme Lei 

Complementar nº 108/2005, por prazo determinado, através de Processo 

Seletivo Simplificado-PSS, no cargo de Assistente Administrativo, no período 

de 15/02/2018 a 25/05/2018, prestando serviços no C.E. Anselmo Follador, 

do Município de São Mateus do Sul. De acordo com o Portal da 

Transparência, o referido servidor assumiu o cargo de Promotor de Saúde-
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Execução, do Quadro Próprio da Secretaria de Estado da Saúde – QPSS em 

03/09/20.  

3. Frank Shigueo Tsuiki – Processo encaminhado a CAC/SEAP, sob o 

protocolado nº 16.219.508-5, sendo, após análise, considerado “ilegal a 

acumulação dos cargos”, sequenciando com o envio do protocolo ao NRE de 

Paranaguá para que o servidor, no prazo de 10 (dez) dias efetuasse a esta 

opção entre os cargos ocupados, sob pena de ser desencadeado Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD, conforme previsão legal. 

4. Helio Hernani Skrzypietz – Processo encaminhado a CAC/SEAP, 

protocolado nº 16.223.126-0, sendo considerado “ilegal a acumulação dos 

cargos”, sequenciando com o envio do referido protocolado ao NRE de 

Paranaguá para que o servidor, no prazo de 10 (dez) dias efetuasse a opção 

entre os cargos ocupados, sob pena de ser desencadeado Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD, conforme previsão legal. 

5. Josemar Tizzoni - Processo encaminhado a CAC/SEAP, sob protocolado 

nº 16.222.835-8, sendo, após análise, considerado “ilegal a acumulação dos 

cargos”, sequenciando o envio do referido protocolado ao NRE de Paranaguá 

para que o servidor, no prazo de 10 (dez) dias efetuasse a opção entre os 

cargos ocupados, sob pena de ser desencadeado Processo Administrativo 

Disciplinar – PAD, conforme previsão legal. 

6. Luiz Claudio Batista – Após análise pela CAC/SEAP, protocolado nº 

15.834.653-2, considerando “ilegal a acumulação de cargos”, o servidor não 

efetuou opção por um dos cargos ocupados, sendo instaurado Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD, Autos 84/2019, conforme legislação vigente. 

7. Marcio Ribeiro de Mello – Tema foi objeto de CAC/SEAP, através do 

protocolado nº 11.115.359-0, que considerou “legal a acumulação”, desde 

que haja compatibilidade de horários. Encaminhado à CAC/SEAP, para 

reanálise, via protocolado nº 16.221.646-5, com parecer considerando “ilegal 

a acumulação dos cargos”; na sequência enviado o referido protocolado ao 

NRE de Paranaguá para que o servidor, no prazo de 10 (dez) dias efetuasse 
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a opção entre os cargos ocupados, sob pena de ser desencadeado Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD, conforme previsão legal. 

 

2 - Análise: 

A partir da análise efetuada em relação aos documentos e informações 

recebidas pertinentes ao assunto em questão e legislação vigente, este Controle 

Interno considerou que a situação evidenciada indica uma fragilidade do sistema de 

controle interno administrativo do GHRS/SEED desta Pasta, indicando o achado:  

“Sistema de controle interno administrativo insuficiente para alcançar se há 

acúmulo indevido de cargos públicos nos servidores à disposição da SEED, 

com fulcro no art. 37, inciso XVI, alínea b da Constituição Federal”. 

 

A partir do fato evidenciado, conforme atribuições desta unidade avaliativa, 

foram recomendadas ações para buscar possíveis soluções de aperfeiçoamento dos 

mecanismos de controle em questão, bem como o acompanhamento dos processos 

dos servidores envolvidos. 

O caderno administrativo foi encaminhado para apreciação da 6ª ICE - 

TCE/PR, e após retorno a esta unidade de Controle Interno, seguiram os 

encaminhamentos necessários.  

 

3 - Desenvolvimento das Ações: 

Recomendação 01: enviada em 07/01/2020, ao GRHS/SEED onde, diante do 

cenário apresentado, recomendou-se: 

 Estudo de mecanismo, se pertinente, para aprimorar o sistema de 

controle interno administrativo do GRHS para localizar os servidores à 

disposição na SEED com acúmulo indevido de cargo público, visto que 

atualmente, conforme informação exarada pelo GRHS anexada ao protocolo 

16.215.184-3, fls 47 a 49, o controle dá-se somente no ato de 

nomeação/contratação do servidor. 

 Encaminhamento a este Controle Interno para atualização de informação 

ao solicitante do controle externo do TCE/PR, da situação dos servidores 

mencionados na informação, que após análise da CAC/SEAP tiveram parecer 

considerando ilegal a acumulação de cargos, indicando, se houve a 
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regularização da situação funcional ou se foi aberto Processo Administrativo 

Disciplinar – PAD em favor dos servidores envolvidos. 

Resposta: em 14/01/2020, via despacho, o GRHS/SEED atualizou a situação 

de cada servidor já mencionado: 

1. Cleide Aparecida Wirmond – servidora solicitou exoneração do cargo de 

Promotor de Saúde Execução, pelo protocolado nº 16.308.191-1; 

2. Frank Shigueo Tsuiki - não efetuou a opção, no prazo estabelecido; 

protocolado encaminhado à SEED/ASS TEC, para desencadeamento de 

Processo Administrativo Disciplinar – PAD; 

3. Helio Ernani Skrzypietz – tomou ciência da ilegalidade, solicitou à 

CAC/SEAP, reanálise. Em resposta, a Comissão de Acúmulo de Cargos 

ratificou o entendimento. Protocolo no NRE de Paranaguá para providências; 

4. Josemar Tizzoni – não efetuou a opção, no prazo estabelecido; protocolado 

encaminhado à SEED/ASS TEC, para desencadeamento de Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD; 

5. Luiz Claudio Batista – não efetuou a opção, no prazo estabelecido, sendo 

instaurado Processo Administrativo Disciplinar-PAD; Autos nº 84/2019; 

6. Marcio Ribeiro De Mello - não efetuou a opção, no prazo Estabelecido; 

protocolado encaminhado à SEED/ASS TEC, para desencadeamento de 

Processo Administrativo Disciplinar – PAD. 

Na sequência, o GRHS/SEED encaminhou para a Assessoria Técnica - 

AT/SEED para demais esclarecimentos. 

Resposta: A AT/SEED anexa cópias dos processos de alguns dos servidores 

já mencionados e efetua despacho 14/2020, em 14/01/20, do que temos: 

1. processo 16.222.835-8 (Josemar Tizzoni) e 16.221.646-5 (Marcio Ribeiro 

de Melo) devolvidos à Secretaria de Estado da Administração e da 

Previdência – SEAP, pois os servidores se mantiveram inertes diante das 

opções a fazer e não apresentaram recurso administrativo;  

2. processo 16.219.508-5 (Frank Shigueo Tsuiki) encaminhado ao NRE de 

Paranaguá para comprovação de ciência do servidor ou nova comunicação 
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ao mesmo de modo a não ensejar arguição de futuras nulidades a quaisquer 

providências que venham a ser tomadas por esta Pasta. 

1º monitoramento – em 21/01/20, enviado ao GRHS/SEED: 

 Solicitamos informações quanto a recomendação exarada por este 

Controle Interno referente ao estudo de mecanismos capazes de aprimorar o 

sistema de controle na localização de servidores à disposição desta Pasta 

com acúmulo indevido de cargos; 

 Solicitamos ainda informações das providências tomadas pelo GRHS no 

que tange ao servidor Frank Shigueo Tsuiki, referente a comprovação de 

manifestação expressa do mesmo nos autos do processo pela opção de 

cargo. 

Resposta: via despacho, em 28/01/20, o GRHS/SEED informou que solicitou 

disponibilização através do sistema Meta4, de rotina que permita o cruzamento de 

dados entre os órgãos da Administração Pública, localizando desta forma, aqueles 

servidores que estejam em situação de acúmulo de cargos, não contemplados pelo 

art. 37, da Constituição Federal. 

Atualizada também a situação dos servidores em questão neste processo, 

conforme segue: 

1. Cleide Aparecida Wirmond – situação inalterada, solicitou exoneração do 

cargo ocupado na SESA. 

2. Frank Shigueo Tsuiki – protocolado encontra-se na SEED/ASS TEC para 

desencadeamento de Processo Administrativo Disciplinar – PAD. 

3. Helio Ernani Skrzypietz – protocolado encontra-se no NRE de Paranaguá 

para providências, tendo em vista o indeferimento da solicitação de reanálise 

pela CAC/SEAP. 

4. Josemar Tizzoni – protocolado encaminhado pela Assessoria 

Técnica/SEED à SEAP/CPAD – Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar, para providências. 

5. Luiz Claudio Batista – situação inalterada, instaurado Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD, pela Assessoria Técnica/SEED. 
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6. Marcio Ribeiro De Mello - protocolado encaminhado pela Assessoria 

Técnica/SEED à SEAP/CPAD – Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar, para providências. 

2º Monitoramento – enviado para a Assessoria Técnica da Pasta, em 

30/01/20: 

“Após análise, recomendação e monitoramento junto ao Grupo de Recursos 

Humanos Setorial da Pasta, percorremos a monitorar essa Assessoria e assim 

escoltar o andamento dos protocolados citados: 

- 16.218.632-9; 

- 16.219.508-5; 

- 16.223.126-0; 

- 16.222.835-8; 

- 16.221.646-5. 

Assim sendo, 

 Solicitamos informações quanto ao andamento e instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar dos protocolados supracitados; 

 Solicitamos ainda informações quanto ao protocolado nº 15.834.653-2, 

instaurado mediante Resolução nº 3580/2019 – GS/SEED de 17/09/2019 

(Autos nº 84/19 - AT), o qual já excedeu 90 (noventa) dias, não havendo 

conclusão, nem pedido de prorrogação a juízo do Secretário ou Diretor, de 

acordo com art. 316 do Estatuto do Servidor Público (Lei nº 6174/70 de 

20/11/1970).” 

Resposta: em despacho datado de 18/02/20, a Assessoria Técnica da Pasta 

prestou informações detalhadas acerca dos protocolados em trâmite relacionados ao 

assunto em questão neste caderno administrativo, o que nos levou a concluir a 

existência de pendências para serem resolvidas: 

1. Protocolado 16.218.632-9, Cleide Aparecida Wirmond - não tramitou 

por esta Assessoria Técnica.  

2. Protocolado 16.219.508-5, Frank Shigueo Tsuiki - encontra-se nesta 

Assessoria Técnica aguardando instauração do devido Processo 

Administrativo Disciplinar. 

3. Protocolado 16.223.126-0, Helio Ernani Skrzypietz - não tramitou por 

esta Assessoria Técnica. 

4. Protocolado 16.222.835-8, Josemar Tizzoni - foi encaminhado pela 

Coordenadoria Funcional desta Assessoria Técnica a CAC/SEAP para 

ciência e providências na data de 17/12/2019. De acordo com consulta ao 
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Dossiê Histórico Funcional do servidor em questão, o mesmo encontra-se 

em processo de Exoneração a Pedido do cargo de Agente Educacional I, 

Quadro de Funcionários da Educação Básica – QFEB. 

5. Protocolado 16.221.646-5, Marcio Ribeiro de Mello - foi encaminhado 

pela Coordenadoria Funcional desta assessoria Técnica a CAC/SEAP para 

ciência e providências na data de 17/12/2019. 

6. Protocolado 15.834.653-2, Luiz Claudio Batista - foi instaurado 

Processo Administrativo Disciplinar em face do referido servidor. A 

Comissão Processante, emitiu Relatório Final Antecipado, em 10/02/2020, 

sugerindo o Arquivamento do feito, que após determinação do Diretor Geral 

e através da Resolução 428/2020, o Arquivamento foi publicado no Diário 

Oficial do Estado no 10627 em 14/02/2020. 

3º Monitoramento – enviado em 20/02/20 para o GRHS/SEED: 

“Após análise, recomendação e monitoramento junto ao Grupo de Recursos 

Humanos Setorial e Assessoria Técnica da Pasta e vislumbrando maiores 

informações afim de escoltar o andamento dos protocolados citados: 

- 16.218.632-9; 

- 16.222.835-8; 

- 16.223.126-0. 

Assim sendo, 

 Solicitamos informações quanto a situação dos servidores elencados 

aos protocolados supracitados. 

 Quanto ao protocolado nº 16.223.126-0, sobre a ciência do servidor e 

apuração do andamento do mesmo.” 

 Resposta: em 21/02/20, via despacho, o GRHS trouxe as seguintes 

atualizações: 

1. Cleide Aparecida Wirmond - Protocolado nº 16.218.632-9 – situação 

regularizada, exonerada, a pedido, do cargo da SESA, conforme Resolução 

SEAP nº 6193 de 22/01/2020. 

2. Helio Ernani Skrzypietz - Protocolado nº 16.223.126-0 – encaminhado para 

SEED/ASS TEC para desencadeamento de Processo Administrativo 

Disciplinar – PAD. 
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3. Josemar Tizzoni - Protocolado nº 16.222.835-8 - situação permanece 

inalterada, protocolado encaminhado pela Assessoria Técnica/SEED à 

SEAP/CPAD – Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, para 

providências. 

4º Monitoramento – enviado em 27/02/20 para a Assessoria Técnica: 

“Após análise, recomendação e monitoramento junto ao Grupo de Recursos 

Humanos Setorial da Pasta percebendo que alguns protocolados já foram 

solucionados, percorremos a monitorar essa Assessoria e assim escoltar o 

andamento dos protocolados citados: 

- 16.219.508-5; 

- 16.223.126-0. 

Assim sendo, 

 Solicitamos informações quanto ao andamento e instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar dos protocolados supracitados, se suas situações já 

foram alteradas junto a essa Coordenação de procedimentos Administrativos 

Disciplinares; 

 Caso negativo, se há previsão para instauração de Procedimento Administrativo 

Disciplinar em face dos servidores citados nos protocolados acima.” 

Resposta: em 22/03/20, a Assessoria Técnica informou que os protocolados 

16.219.508-5 (servidor Frank Shigueo Tsuiki) e 16.223.126-0 (servidor Helio Ernani 

Skrzypietz) permanecem aguardando instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar. Informou também que não há previsão para esta instauração devido à 

grande demanda de processos. 

Despacho para Diretoria Geral da Pasta – em 03/03/20, este caderno 

administrativo foi encaminhado para ciência do Diretor Geral desta Pasta bem como 

providências que achar cabíveis, contendo resumo das ocorrências até a presente 

data, destacando a importância do tema em questão visto que existe necessidade 

de retorno à 6ª ICE/TCE-PR frente às regularizações das situações de servidores 

classificadas como “ilegais” no que diz respeito ao acúmulo de cargos públicos. 

Ciente, a Diretoria Geral retornou ao Controle Interno em 10/03/20 para 

continuidade dos trabalhos. 

Despacho em 10/03/20 para ciência da 6ªICE em relação as ações em trâmite 

sobre o tema em questão. 
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O mesmo retornou via despacho em 12/03/20 para devidas providências. 

Informação - anexada por este CI em 16/03/20 ao processo, com resumo dos 

fatos até então registrados foi encaminhada ao GRHS para nova verificação do 

andamento das pendências, da qual destacamos: 

“Desta forma, no intuito de solucionar as questões referente aos protocolados 

citados no presente caderno administrativo, e ainda, ressaltando que a outra 

recomendação dada a esse GRHS já se cumpriu através de protocolo nº 

16.353.793-1, solicitando a disponibilização através do Sistema Meta4 que 

permita cruzamento de dados (fls. 128/129), solicitamos informações sobre o 

andamento do protocolado nº 16.222.835-8, e possível exoneração a pedido.” 

 
 Resposta: O GRHS retorna via despacho, em 19/03/20, com as informações 

de que o protocolado 16.222.835-8, do servidor Josemar Tizzoni encontra-se na 

SEAP/CPAD para providências. 

Despacho - para 6ª ICE/TCE-PR, em 30/03/20 – o CI encaminhou novamente 

o caderno administrativo para ciência da 6ª ICE/TCE-PR, com novo resumo das 

ações até então registradas.  

Despacho - em 03/04/20, o protocolo é encaminhado para a Assessoria 

Técnica da Pasta, visando providências e instauração dos procedimentos cabíveis e 

necessários.  

Resposta: em 09/04/20, retornou via despacho com informações a saber: 

1. Protocolado 16.221.646-5, que trata do Acúmulo de Cargos do servidor 

Marcio Ribeiro de Mello – encaminhado para CAC/SEAP em 17/12/2019, sem 

registro de novas movimentações até então. 

2. Protocolados referentes aos servidores Frank Shigueo Tsuiki – 16.219.508-

5 e Helio Ernani Skrzypietz – 16.223.12-0 encontram-se na Assessoria 

Técnica/Coordenação de Processos Administrativos Disciplinares e 

Sindicâncias aguardando instauração de PAD (Processo Administrativo 

Disciplinar), com impossibilidade momentânea de instauração devido à 

grande demanda e determinação do Decreto 4230/2020, Art. 18. 

5º Monitoramento – enviado em 25/09/20 para o AT/SEED: 
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“Após análise da documentação e informações já prestadas pela Assessoria 

Técnica/SEED neste protocolado, solicitamos atualização referente ao 

andamento dos protocolados abaixo: 

- 16.219.508-5; 

- 16.223.126-0; 

- 16.221.646-5.” 

Resposta: em 08/10/2020 a AT /SEED informou que foram publicadas as 

resoluções designando Comissão para promover Processo Administrativo Disciplinar 

referente a Acumulação Ilegal de Cargos Públicos em face dos servidores: 

1. Frank Shigueo Tsuiki, RG 4.274.607-0 - Protocolado 16.219.508-5 

2. Helio Ernani Skrzypietz, RG 3.977.436-4 - Protocolado 16.223.126-0 

O protocolado 16.221.646-5 referente ao Acúmulo de Cargos do servidor 

Marcio Ribeiro de Mello, RG 5.133.034-0, encaminhado a CAC/SEAP em 

17/12/2019, encontra-se sem novas movimentações 

4 - Conclusão: 

Após este protocolado tramitar pelo Grupo de Recursos Humanos e 

Assessoria Técnica desta Pasta com o objetivo de acompanhamento da possível 

regularização da situação dos servidores citados na SDI que originou este processo, 

chegou-se às conclusões:  

a) o cumprimento da recomendação exarada por este Controle Interno, em 

que o GRHS informou solicitação à SEAP/DRH através de protocolo nº 16.353.793-

1 a disponibilização através do Sistema Meta4 de rotina que permita cruzamento 

de dados entre os órgãos da Administração Pública, localizando desta forma, 

aqueles servidores que estariam em situação de acúmulo de cargos, não 

contemplados pelo art. 37, da Constituição Federal. 

b) Atualização da situação dos servidores apresentados neste processo 

supostamente com acúmulo de cargos: 

1. Cleide Aparecida Wirmond – Protocolado nº 16.218.632-9 – situação 

regularizada, exonerada, a pedido, do cargo da SESA, conforme Resolução 

SEAP nº 6193 de 22/01/2020. 

2. Ernani Dini Dolinski – foi contrato em Regime Especial, conforme Lei 

Complementar nº 108/2005, por prazo determinado, através de Processo 
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Seletivo Simplificado-PSS, no cargo de Assistente Administrativo, no período 

de 15/02/2018 a 25/05/2018, prestando serviços no C.E. Anselmo Follador, 

do Município de São Mateus do Sul. De acordo com o Portal da 

Transparência, o referido servidor assumiu o cargo de Promotor de Saúde-

Execução, do Quadro Próprio da Secretaria de Estado da Saúde – QPSS 

em 03/09/20 

3. Frank Shigueo Tsuiki – Publicada a Resolução 3878/2020, no Diário 

Oficial do Estado nº 10786 em 07/10/2020, que designa Comissão para 

promoverem Processo Administrativo Disciplinar em face do servidor Frank 

Shigueo Tsuiki, RG 4.274.607-0, referente a Acumulação ilegal de Cargos 

Públicos. 

4. Helio Hernani Skrzypietz – Protocolado 16.223.126-0: Publicada a 

Resolução 3877/2020, no Diário Oficial do Estado nº 10786 em 07/10/2020, 

que designa Comissão para promoverem Processo Administrativo Disciplinar 

em face do servidor Helio Ernani Skrzypietz, RG 3.977.436-4, referente a 

Acumulação ilegal de Cargos Públicos. 

5. Josemar Tizzoni – consta que de acordo com consulta ao Dossiê 

Histórico Funcional do servidor em questão, o mesmo encontra-se em 

processo de Exoneração a Pedido do cargo de Agente Educacional I, 

Quadro de Funcionários da Educação Básica - QFEB; 

6. Luiz Claudio Batista – instaurado Processo Administrativo Disciplinar 

em face do referido servidor. A Comissão Processante, emitiu Relatório Final 

Antecipado, em 10/02/2020, sugerindo o Arquivamento do feito, que após 

determinação do Diretor Geral e através da Resolução 428/2020, o 

Arquivamento foi publicado no Diário Oficial do Estado no 10627 em 

14/02/2020. 

7. Marcio Ribeiro de Mello – protocolado 16.221.646-5, - encaminhado 

para CAC/SEAP em 17/12/2019, sem novas movimentações conforme 

informações da AT/SEED em 08/10/2020. 
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Desta feita, optou-se por encerrar o protocolado, visto que todas as ações 

pertinentes à regularização da situação dos servidores em questão foram finalizadas 

e/ou estão em análise final nas instâncias cabíveis.  

Sendo assim, a Diretoria Geral desta Pasta tomou ciência em 15/12/2020, do 

encerramento dos trabalhos de monitoramento deste processo, bem como, o 

GRHS/SEED em 18/12/2020, e a ASS TEC/SEED em 04/01/2021. 

O Gabinete Secretarial, através do Gestor em exercício Gláucio Roberto Dias, 

tomou ciência do encerramento do monitoramento em 07/01/2021. 

Após, retornou o protocolado a esta Unidade Avaliativa que procedeu o 

arquivamento do mesmo em 07/01/2021. 

 

5.3.4 Processo Avaliativo Servidores desta Pasta – QPM e QFEB. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.908.279-0 CI/SEED). 

 

1 - Histórico: 

A presente verificação teve seu início através da SDI nº 041/2019, desta 

unidade avaliativa, baseada, conforme alerta apontado na: 

“Necessidade de estudos para possíveis adequações ao processo avaliativo 

dos servidores desta Pasta pertencentes ao Quadro Próprio do Magistério – 

QPM e Quadro de Funcionários da Educação Básica – QFEB, conforme 

apontou relatório contido no protocolado n° 16.121.402-7” 

Foram efetuadas as seguintes solicitações: 

1. A atual situação dos trabalhos desenvolvidos pela comissão mencionada 

(detalhar ações já desenvolvidas); 

2. Apresentar cronograma com as próximas ações a serem realizadas pela 

comissão; 

3. Se este GRHS tem informações quanto a formalização do Termo de 

Colaboração pactuado entre esta SEED e o Instituto Península, para estudo 

sobre o processo de avaliação de desempenho dos professores. 

Encaminhada a solicitação ao Grupo de Recursos Humanos - GRHS/SEED, 

obtivemos as seguintes respostas, através da Informação 654/2020: 
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“... informamos que em razão das questões que envolvem a pandemia 

referente ao Covid 19, os trabalhos desenvolvidos pela comissão mencionada 

não foram retomados.” (fl 04 deste processo) 

No que diz respeito à solicitação de informações sobre o possível convênio com o 

Instituto Península: 

“...a Coordenação de Promoção e Concurso – CPC, realizou encontros com os 

representantes desta instituição com intuito de explicar o processo atual de 

avaliação de desempenho e pontuar as necessidades de mudanças que a 

demanda exige. Como resultado desses encontros o Instituto Península ficou 

responsável em elaborar e apresentar sugestões de mudanças. Em razão das 

questões que envolvem a pandemia referente ao Covid 19 as reuniões a 

respeito da organização desta proposta também ficaram suspensas.” 

Também foi anexado ao processo, o Acordo de Cooperação firmado entre esta 

Pasta e o Instituto Península, informando inclusive, a atuação de um trainee do 

Instituto junto a Diretoria Geral desta Pasta. 

 

2 - Conclusão: 

Após este protocolado tramitar pelo Grupo de Recursos Humanos, esta 

unidade avaliativa entendeu que as intenções desta Pasta em atuar em relação ao 

tema do processo avaliativo dos servidores foram prejudicadas pelo momento 

pandêmico que estamos vivendo.  

Louva-se as ações já desenvolvidas e as medidas tomadas pela Pasta, 

destacando-se que os resultados tendem a ser vislumbrados a longo prazo, dado a 

dimensão do tema em questão. 

Desta feita, optou-se por encerrar o mencionado protocolado, visto que os 

estudos e ações necessárias para possíveis adequações ao processo avaliativo dos 

servidores desta Pasta pertencentes ao Quadro Próprio do Magistério – QPM e 

Quadro de Funcionários da Educação Básica – QFEB estão em curso e novas 

ações serão evidenciadas assim que a situação pandêmica venha a se resolver, 

sem estimativas de prazos e/ou necessidade de monitoramentos imediatos. 

A Diretoria Geral desta Pasta tomou ciência do encerramento em 11/02/2021. 

O Gestor desta Pasta tomou ciência do contido em 16/02/2021 e, na mesma 

data o feito foi arquivado por esse Controle Interno. 
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5.3.5 Contratos Temporários (Processo Seletivo Simplificado - PSS). 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.121.163-0 CI/SEED). 

 

1 - Histórico: 

Trata o presente protocolado da Recomendação 001/2019 exarada por este 

Controle Interno, no exercício de 2019, para elaboração de relatório sobre a 

demanda efetiva da Pasta com vistas a solicitação de concurso público, tendo como 

objetivo diminuir o número de contratos temporários. Após diversas tratativas e 

trâmite interno deste caderno administrativo foi anexada “Conclusão e 

Monitoramento” e arquivamento do mesmo, com conhecimento do conteúdo em 

questão pela Diretoria Geral da Pasta, chefia do GRHS e Gabinete Secretarial.  

Dentre os pontos citados na conclusão, destacamos a informação de que é de 

competência do GRHS o acompanhando dos trabalhos da Comissão interna criada 

para estudos e elaboração do relatório acima citado.  

Em 17/02/2020 a 6ª ICE fez nova solicitação de informações o que resultou 

no desarquivamento deste processo, que foi encaminhado ao GRHS para anexar 

atas e/ou documentos comprobatórios dos trabalhos já desenvolvidos pela 

Comissão. 

Através da Informação 142/2020 o GRHS retorna com as atas de reuniões já 

realizadas. Este Controle Interno, por sua vez, as encaminha para a 6ª ICE, que 

novamente retorna ao CI para acompanhamento e cumprimento das Resoluções 

1.488/2019 GS/SEED e 2.929/2019. 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

Por conseguinte, passemos ao desenvolvimento das ações deste Controle 

Interno. 

Despacho 1: O CI solicitou ao GRHS as cópias das Resoluções citadas pela 

6ª ICE, que são prontamente anexadas a este processo. 

Despacho 2: Encaminhamento do caderno administrativo novamente a 6ª ICE 
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Despacho 3: Após o retorno a este Controle Interno, o processo foi restituído 

ao GRHS para adequações na composição da Comissão viabilizando assim o 

estudo a que se propõe. 

 Via Informação 247/2020, o GRHS retornou a minuta da Resolução com a 

nova composição da referida Comissão, minuta esta já em análise pela Assessoria 

Técnica da Pasta. 

Despacho 4: novamente restituído ao GRHS, é anexado comprovante de 

publicação da Resolução e através da Informação 301/2020 destaca que “de acordo 

com o Art. 4.º da Resolução n.º 891/2020 – GS/SEED, ficam cancelados os eventos 

e as reuniões presenciais, sendo assim, não há reuniões agendadas.  

No entanto informamos que o protocolo da solicitação do Concurso Público 

está em trâmite, sob nº.15.779.282-2. 

 

 

3 - Conclusão: 

Cumpre inicialmente registrar o contido no Relatório de Fiscalização da 6ª ICE 

– exercício 2019, transcrito abaixo, destacando que também faz parte da 

Recomendação 012/2020 deste Controle Interno encaminhada ao GRHS/SEED: 

Item 3.3.7 - Contratos temporários: a) a existência de 15.286 contratos 

temporários que extrapolaram o prazo máximo de 2 (dois) anos, b) a realização de 

contratações temporárias que não observam o caráter transitório e excepcional 

previstos na legislação, c) a recontratação de 262 agentes de apoio e 1.118 

professores que requereram judicialmente a nulidade dos contratos, renovando a 

possibilidade de ajuizamento de ação, d) desvio de função consistente na utilização 

de servidores do QPM para a execução de atividades típicas do QPPE e e) A falta 

de planejamento adequado para o suprimento da demanda de profissionais da 

educação, admitidos por concurso público, para atuarem nas Escolas Estaduais, 

haja vista que a SEED não agiu de modo diligente para organizar o suprimento da 

carência de Profissionais da Educação de forma a evitar as excessivas contratações 

temporárias em contrariedade à legislação de regência.  
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“...que o representante legal da SEED adote a seguinte providência: 

“determine a inclusão, no objetivo da comissão especial criada pela Resolução 

nº 1.488/2019, do mapeamento do pessoal do quadro QPM e do quadro QFEB 

em desvio de função e que o relatório de dimensionamento da demanda 

efetiva avalie também a necessidade de servidores do quadro QPPE 

imperativos ao bom andamento da Secretaria e, em razão da complexidade do 

tema, fixar prazo de 180 dias, contados da data do trânsito em julgado da 

decisão, para o encaminhamento do resultado dos trabalhos realizados pela 

Secretaria a esta Corte de Contas” 

Esta Recomendação tramita nesta Pasta via protocolado 16.588.860-0, 

motivo pelo qual optou-se em encerrar esse protocolo e monitorar apenas este novo 

processo haja vista que as tratativas se referem ao mesmo tema. 

Ressaltamos que a última informação deste caderno administrativo tratou dos 

trabalhos específicos da Comissão Especial para análise e elaboração de relatório 

de dimensionamento da demanda efetiva para eventual realização de Concurso 

Público, o mesmo tema do novo processo ora criado, já com prazos estipulados para 

apresentação de resultados. 

Por conseguinte, apensaremos este protocolado ao 16.588.860-0, que passa 

a ser monitorado por este Controle Interno. 

5.3.6 Relatório Anual de Fiscalização da 6ª ICE/TCE-PR, referente ao exercício 

financeiro de 2019 – GRHS/SEED 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.588.860-0 CI/SEED). 

 

1 - Histórico: 

Trata-se de encaminhamento da Recomendação 004/2020 – CI/SEED ao 

Grupo de Recursos Humanos Setorial – GRHS/SEED, com relação ao contido no 

Relatório Anual de Fiscalização da 6ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná - 6ICE/TCE-PR, referente ao exercício financeiro de 

2019.  
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Este encaminhamento foi efetuado com o objetivo da intensificação de ações 

para sanar em definitivo as pendências apontadas pelo agente fiscalizador, de 

responsabilidade do GRHS/SEED, com ênfase para: 

 A observação dos apontamentos exarados no relatório de fiscalização da 6ª 

Inspetoria de Controle Externo de 2019 nos itens sob a responsabilidade 

desse GRHS; Segue em anexo, o caderno administrativo com a íntegra do 

referido Relatório. 

 A intensificação das ações da Comissão Especial para análise e elaboração 

de relatório de dimensionamento da demanda efetiva para eventual Concurso 

Público, buscando possíveis alternativas para reuniões/tratativas sem 

contrariar o disposto no Art. 4.º da Resolução n.º 891/2020 – GS/SEED. 

 Aperfeiçoamento e inovação constante dos controles internos administrativos 

deste GRHS. 

 Apresentação de informação detalhada desse GRHS quanto as ações que 

estão sendo aplicadas pelos setores responsáveis e que possam estar 

sanando as pendências evidenciadas, bem como os aprimoramentos 

desenvolvidos em seus controles internos administrativos e resultados já 

obtidos, para subsidiar possíveis respostas a contraditórios do TCE/PR. 

 

 Destacamos a seguinte recomendação exarada pela 6ª ICE/TCE-PR em seu 

relatório: 

“...que o representante legal da SEED adote a seguinte providência: 

“determine a inclusão, no objetivo da comissão especial criada pela Resolução 

nº 1.488/2019, do mapeamento do pessoal do quadro QPM e do quadro QFEB 

em desvio de função e que o relatório de dimensionamento da demanda 

efetiva avalie também a necessidade de servidores do quadro QPPE 

imperativos ao bom andamento da Secretaria e, em razão da complexidade do 

tema, fixar prazo de 180 dias, contados da data do trânsito em julgado da 

decisão, para o encaminhamento do resultado dos trabalhos realizados pela 

Secretaria a esta Corte de Contas” 

 

Resposta: Informação nº 379/2020 – GRHS/SEED – São minuciosamente 

esclarecidos todos os pontos citados no Relatório de Fiscalização em relação aos 
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contratos temporários desta Pasta bem como necessidades e situações de 

contratação de professores e/ou servidores da Pasta e possível abertura de vagas 

para eventuais concursos. 

Destaque para a informação: 

 “Encontra-se em trâmite o protocolado nº 15.461.410-9, inicialmente de 

autorização para abertura de concurso público para profissionais do Quadro 

Próprio do Poder Executivo – QPPE. Visto que existe concurso público ainda 

dentro do prazo de vigência, Edital Nº 079/2017 – SEAP, que permite que 

sejam atendidas as demandas do QPPE, com candidatos remanescentes para 

funções de Contador, Administrador e Bibliotecário, e atendendo a orientação 

da Divisão de Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos - 

DSRH/DRH/SEAP, este GRHS solicitou a nomeação de profissionais para 

atuarem junto a esta Pasta.” 

 

Em relação à Comissão Especial: 

“... informamos que até a publicação da Resolução n. º 891/2020 – GS/SEED 

foram realizadas reuniões presenciais e tão logo quanto for possível serão 

retomadas as discussões relativas à realização do Concurso Público já 

autorizado e outras providências.” 

 
2 - Desenvolvimento das Ações: 

Após análise dos documentos apresentados, este Controle Interno passa a 

monitorar a situação, conforme segue abaixo: 

Monitoramento 1 – Enviado ao GRHS/SEED, esta unidade avaliativa 

questionou: 

“Foram registradas novas ações da Comissão Especial para 

análise e elaboração de relatório de dimensionamento da 

demanda efetiva para eventual Concurso Público?” 

Resposta: Informação 596/2020 – GRHS/SEED - informou que as reuniões e 

tratativas “foram retomadas de forma virtual, sendo realizadas quinzenalmente, com 

discussões relativas à realização do Concurso Público, ao Processo Seletivo 

Simplificado para contratação de professores temporários, entre outras 

providências.” 
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Monitoramento 2 – enviado novamente ao GRHS/SEED, esta unidade 

avaliativa questionou: 

1. Quais foram as ações da Comissão Especial para análise e 

elaboração de relatório de dimensionamento da demanda efetiva para 

eventual Concurso Público registradas até a presente data? 

2. Qual o cronograma de ações previsto para a citada comissão até 

dezembro/2020? 

3. Existe previsão para finalização dos trabalhos e apresentação de 

possíveis conclusões acerca do tema em questão? 

 

Resposta: Informação 706/2020 – GRHS/SEED – destacamos a informação 

recebida de que o protocolo 15.779.282-2 comunicando a necessidade de realização 

de Concurso Público para o cargo de Professor do Quadro Próprio do Magistério - 

QPM, com pedido inicial de 1.000 vagas tramitou até o mês de maio deste ano, 

quando então foi suspenso, em razão das medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus – COVID-19. 

Em relação ao cronograma de ações da Comissão Especial, o GRHS/SEED 

informa uma nova reunião agendada para 27 de outubro. 

Monitoramento 3 –  Esta unidade avaliativa questionou ao GRHS/SEED: 

- Foi finalizado ou qual a previsão para que a Comissão, conforme solicitado 

no Relatório de Fiscalização da 6ICE – TCE/PR, finalize relatório do 

mapeamento do pessoal do quadro QPM e do quadro QFEB em desvio de 

função e avaliação da necessidade de servidores do quadro QPPE 

imperativos ao bom andamento da Secretaria? 

Resposta: Informação 968/2020 – GRHS/SEED: atualiza o cenário, 

destacando que em relação ao protocolado 15.461.410-9, o mesmo retornou a esta 

Pasta com “informação da Divisão de Recrutamento e Seleção de Recursos 

Humanos – DSRH/DRH/SEAP, sobre a suspensão das autorizações de provimentos 

de cargos, nos termos do art. 1º do Decreto Estadual n. º 4.385/2020.” 

 

3 - Conclusão: 

Após as informações recebidas, esta unidade avaliativa entende que existe 

uma efetiva preocupação desta Pasta que, através do Grupo de Recursos Humanos, 
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busca de ações que venham a aprimorar os controles internos administrativos do 

setor bem como elucidar questões apontadas no Relatório da 6ICE/TCE-PR.  

Louva-se as ações já desenvolvidas, e destaca-se a participação de outros 

órgãos governamentais no que diz respeito à contração de servidores temporários 

bem como realização de concurso público, não dependendo apenas desta Pasta as 

decisões vinculadas ao tema. 

Imperioso destacar também o momento pandêmico vivido pela nossa 

sociedade e sua influência na vida dos cidadãos bem como nas questões e decisões 

do poder público. 

Desta feita, optamos em encerrar o devido protocolado destacando a 

necessidade da continuidade das ações por parte do GRHS/SEED, em especial ao 

determinado no Relatório de Fiscalização da 6ICE/TCE-PR, para que se: 

“...determine a inclusão, no objetivo da comissão especial criada pela 

Resolução nº 1.488/2019, do mapeamento do pessoal do quadro QPM e do 

quadro QFEB em desvio de função e que o relatório de dimensionamento da 

demanda efetiva avalie também a necessidade de servidores do quadro QPPE 

imperativos ao bom andamento da Secretaria...” 

 Após a publicação do Acórdão referente a Prestação de Contas – 2019 desta 

Secretaria, mantendo-se as recomendações/determinações definirá o prazo final 

para apresentação de relatórios, e, se necessário, serão efetuados novos 

monitoramentos por parte desta unidade avaliativa. 

A Diretoria Geral desta Pasta tomou ciência do encerramento do mencionado 

protocolado 12/01/2021. 

A Chefia do Grupo de Recursos Humanos – GRHS/SEED tomou ciência do 

contido, em 13/01/2021, assumindo também o compromisso de continuidade das 

ações aqui mencionadas. 

O protocolado foi arquivado nesta unidade de Controle Interno em 21/01/2021. 
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5.3.7 APA TCE/PR - 14977 - Controles e Processos - Folha de Pagamento. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.036.353-1CI/SEED) 

 

Versam os Autos sobre solicitação emanada da 5ª Inspetoria de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, concernente a “Avaliação dos 

processos afetos à folha de pagamento do Estado, a fim de obter asseguração 

razoável quanto a existência dos controles relacionados ao pagamento correto dos 

servidores, à segurança das informações operacionalizadas e à consistência das 

informações divulgadas.” 

Encaminhado ao GRHS/SEED, este manifestou-se por meio da Informação 

n.º 789/2020, onde procurou responder cada item, e ao final, se comprometeu em 

orientar todos os servidores com acesso aos sistemas quanto ao risco da prática do 

compartilhamento, caso ainda ocorresse, enfatizando a importância da segurança 

das informações. 

O Relatório APA – 14977 foi elaborado pelo Gestor da Pasta no qual deixou 

registrado: “ Diante dos fatos elencados, esta Secretaria define que devam ser tomadas pelo setor 

responsável as medidas descritas no Plano de Ação a seguir para sanar as inconsistências 

apontadas no relatório da 5.ª Inspetoria de Controle Externo –TCE/PR.” 

Ressaltou o Gestor que, caso houvesse a necessidade de novos documentos 

comprobatórios ou novas ações desta Secretaria, estaria à disposição. 

Da mesma forma, este Controle Interno, em cumprimento às suas funções 

constitucionais, informou que estará avaliando e monitorando as ações propostas 

pelo gestor, bem como as medidas já adotadas pelo setor responsável. 

Na sequência foi encaminhado ao GRHS/SEED em 20/11/2020, com a 

ciência da Diretoria Geral desta Pasta, a Recomendação 29/2020 – CI, na qual 

constou: 

1.Atenção aos apontamentos da Matriz de Achados recebida por esta 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte –SEED/PR, por meio do 

Apontamento Preliminar de Acompanhamento -APA 14977; 

2.Desenvolvimento de ações a dar cumprimento no estabelecido no Plano 

de Ação direcionado pelo Gestor desta Secretaria; 
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3.Encaminhamento a esta unidade avaliativa de cronograma com as ações 

previstas pelo GRHS/SEED, para cada item estabelecido no Plano de Ação 

recomendado pelo Gestor. 

Pela Informação n. º 957/2020, o GRHS/SEED discorreu sobre cada item, 

posicionando a situação de cada questionamento, e ainda se colocou à disposição 

para esclarecimentos necessários. 

Assim, passados aproximadamente dois meses da Recomendação 29/2020 – 

CI, este Controle Interno, emitiu o primeiro monitoramento, em 13/01/2021. A saber:  

1.De que forma a equipe do GRHS/SEED estará monitorando o 

cumprimento do contido na Orientação 05/2020 –GRHS/SEED enviada via 

e-mail aos Chefes dos Núcleos Regionais de Educação em 10/12/2020? 

2.Foram registradas novas ações e/ou resultados referentes aos estudos 

que estão sendo efetuados junto a SEAP e CELEPAR, com vistas ao 

aprimoramento dos sistemas de controle e conferência das rotinas ligadas a 

manutenção da folha de pagamento? 

3.Qual a posição atual das tratativas do protocolado nº 16.353.793-

1encaminhado a DCRH/SEAP, sobre a inclusão de rotina no Sistema 

Meta4, que permite o cruzamento de dados entre os órgãos da 

Administração Pública, a fim de identificar eventuais casos de acumulação 

indevida de cargos públicos? 

4.O GRHS/SEED já promoveu ou tem cronograma para desenvolvimento de 

ações relacionadas à distribuição das atividades nas equipes da SEED e 

NREs, a fim de atender os dispositivos que tratam da segregação das 

funções nos procedimentos referentes à manutenção da folha de 

pagamento? 

Em resposta o GRHS/SEED informou que foi publicada em Diário Oficial a 

Resolução no 301/2021-GS/SEED que Constituiu Grupo de Trabalho para discutir 

ações e desenvolver soluções sobre os apontamentos do Tribunal de Contas na 

Gestão da Folha de Pagamento. 

Ainda, pela Informação n.º 134/2021, esclareceu: 
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“...Em resposta aos questionamentos, referente ao Apontamento Preliminar 

de Acompanhamento –APA14977, emanado pela 5ª Inspetoria de Controle 

Externo –5ICE do Tribunal de Contas do Estado do Paraná -TCE/PR, temos 

a informar: 

1.De que forma a equipe do GRHS/SEED estará monitorando o 

cumprimento do contido na Orientação 05/2020 –GRHS/SEED, enviada via 

e-mail aos Chefes dos Núcleos Regionais de Educação em 10/12/2020? 

R. Não houve movimentações da data até o momento. 

2. Foram registradas novas ações e/ou resultados referentes aos estudos 

que estão sendo efetuados junto a SEAP e CELEPAR, com vistas ao 

aprimoramento dos sistemas de controle e conferência das rotinas ligadas a 

manutenção da folha de pagamento? 

R .Ações estão previstas no grupo de trabalho, instituído pela Resolução nº 

301/2021-GS/SEED, cujo foco são as melhorias no controle da folha, que 

visam buscar alternativas e sugestões de processos a serem submetidos à 

avaliação e desenvolvimento junto à SEAP . 

3. Qual a posição atual das tratativas do protocolado nº 16.353.793-1 

encaminhado a DCRH/SEAP, sobre a inclusão de rotina no Sistema Meta4, 

que permite o cruzamento de dados entre os órgãos da Administração 

Pública, a fim de identificar eventuais casos de acumulação indevida de 

cargos públicos? 

R. O referido protocolo está em andamento junto ao DCRH.O grupo de 

trabalho instituído irá acompanhar juntamente com as demais solicitações. 

4. O GRHS/SEED já promoveu ou tem cronograma para desenvolvimento 

de ações relacionadas à distribuição das atividades nas equipes da SEED e 

NREs, a fim de atender os dispositivos que tratam da segregação das 

funções nos procedimentos referentes à manutenção da folha de 

pagamento? 

R. Conforme apontado em informações anteriores, a folha de pagamento da 

SEED é de aproximadamente 100 mil servidores, somente sendo possível a 

conferência por amostragem ou com o desenvolvimento de relatórios que 

permitam uma conferência de 100%. Assim, o grupo de trabalho criado irá 
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estudar e elaborar proposta de relatórios à SEAP, para avaliação e 

viabilidade...” 

Com o recebimento do Relatório de Fiscalização nº 007/2020 da 5ªInspetoria 

de Controle Externo–5ICE do Tribunal de Contas do Estado do Paraná–TCE/PR, 

referente a avaliação dos processos afetos à folha de pagamento do Estado, no que 

tange aos achados evidenciados nos procedimentos operacionais, esse Controle 

Interno emitiu, com a ciência da DG/SEED, ao GRHS/SEED a Recomendação 

02/2021. 

Em resposta, mais uma vez, o GRHS/SEED, informou sobre a criação de um 

Grupo de Trabalho designado pela Resolução nº 301/2021-GS/SEED, cujo foco é 

discutir ações e desenvolver soluções para as melhorias no controle da folha, o 

aprimoramento dos sistemas e conferência das rotinas ligadas a manutenção da 

folha de pagamento. 

 

5.4 GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL – GOFS 

5.4.1 Cumprimento do Acórdão nº 287/2018 do Tribunal Pleno do TCE/PR, 

quanto a inserção de dados e documentos no Sistema Integrado de 

Transferências – SIT. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.333.944-7 CI/SEED) 

 

1 - Histórico: 

Trata a presente verificação de cumprimento do Acórdão de Parecer Prévio nº 

287/2018 – Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente à 

inserção da prestação de contas do PARANAEDUCAÇÃO no Sistema Integrado de 

Transferências – SIT/TCE-PR: 

“12. Em atendimento à Lei 9.637/98, e nos termos da Resolução nº 28/11 – 

TCE/PR (alterada pela Resolução nº 46/14 – TCE/PR) e da Instrução de 

Serviço nº 61/11 – TCE/PR, a partir do exercício de 2019, inclusive, deverão 

ser prestadas, junto ao Sistema Integrado de Transferências, as contas dos 

92
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



91 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

contratos de gestão firmados pelo Estado do Paraná com seus Serviços 

Sociais Autônomos e com suas Empresas Estatais Dependentes.” 

Para verificação do cumprimento do acórdão acima citado, este CI 

encaminhou a SDI 003/2020 ao GOFS, solicitando informações sobre a possível 

ausência de registros bem como ações pendentes junto ao Sistema Integrado de 

Transferências – SIT/TCE-PR. 

Em resposta, através da Informação 025/2020 – GOFS/SEED, foi anexada 

tabela comprovando o registro dos repasses no Sistema Integrado de 

Transferências - SIT 42.673, bem como informado que todos os documentos 

referentes a Prestação de Contas de 2020 foram devidamente registrados no 

sistema, e também o PARANEDUCAÇÃO  estaria realizando os devidos registros no 

sistema no que diz respeito ao exercício 2019, porém o volume de informações é 

grande e somente após a finalização dos registros será possível a análise da 

prestação de contas. 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

Considerando as informações recebidas, segue sequência de ações: 

Despacho 01: Após análise acurada do tema e documentos em questão, este 

CI exarou despacho ao GOFS questionando a finalização de registros referentes ao 

exercício de 2019 no SIT por parte do PARANAEDUCAÇÃO. 

 A Coordenação de Transferências Voluntárias/GOFS informa, por despacho, 

que o PARANEADUCAÇÃO concluiu os registros referentes ao exercício de 2019 no 

SIT e analisou todos os lançamentos, aguardando, até a data do despacho, a 

regularização, por parte do PARANAEDUCAÇÃO, dos itens apontados nas 

avaliações efetuadas e registradas no sistema.  

Cumpre registrar que, paralelo a este protocolado, recebemos a SDI 03/2020 

da 6ICE/TCE-PR com questionamentos específicos sobre a análise da prestação de 

contas do SIT 42.673 do PARANEADUCAÇÃO, sendo esta encaminhada ao 

GOFS/CTV (Coordenação de Transferências Voluntárias) responsável por esta 

análise, via protocolado 16.564.593-6. 
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Haja vista o retorno deste com informações específicas sobre a análise da 

prestação de contas e necessidade de acompanhamento, optamos por manter 

apenas um protocolado em andamento.  

Por esta razão este protocolado foi apensado ao 16.564.593-6 que passou a 

ser monitorado por este CI. 

 

3 - Conclusão: 

Considerando as informações contidas neste caderno administrativo, onde 

pode-se comprovar a inserção da prestação de contas do PARANAEDUCAÇÃO no 

Sistema Integrado de Transferências – SIT, do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, concluímos que o determinado no Acórdão de Parecer Prévio nº 287/2018 

está sendo cumprido e devidamente acompanhado pela Coordenação de 

Transferências Voluntárias do Grupo Orçamentário Financeiro Setorial – 

GOFS/SEED. 

O mencionado protocolado (16.333.944-7) foi apensado ao 16.564.593-6, cujas 

tratativas apresentam o mesmo teor e servirá para acompanhamento desta unidade 

avaliativa quanto a prestação de contas no Sistema Integrado de Transferências – 

SIT/TCE-PR – SIT 42.673. 

Optou-se por encerrar os trabalhos de monitoramento neste caderno 

administrativo e passaremos a acompanhar a prestação de contas no Sistema 

Integrado de Transferências – SIT/TCE-PR – SIT 42.673 no processo 16.564.593-6. 

O Diretor Geral desta Pasta, tomou ciência do proposto por esta unidade 

avaliativa em 27/07/2020. 

 

5.4.2 Sistema Integrado de Transferências – SIT/TCE-PR do 

PARANAEDUCAÇÃO. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.564.593-6 CI/SEED). 

 

1 - Histórico: 
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Em cumprimento às suas atribuições de apoio ao Controle Externo, esta 

unidade de Controle Interno deu início a este processo, endereçado ao Grupo 

Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED, para atendimento à Solicitação 

de Documentos e/ou Informações – SDI nº 03/2020 da 6ª Inspetoria de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em que solicita informações 

e/ou a motivação da ocorrência das não conformidades listadas na referida SDI, 

relacionadas à prestação de contas do PARANAEDUCAÇÃO, registrada no Sistema 

Integrado de Transferências – SIT/TCE-PR, sob nº 42.673. 

Resposta: O GOFS/SEED, através da Coordenação de Transferências 

Voluntárias - CTV, anexou a este processo a Informação 0239/2020, em que prestou 

os devidos esclarecimentos acerca das inconformidades apontadas pela 6ICE – 

TCE/PR.  

Anexou prints das telas do Sistema Integrado de Transferências – SIT 42.673, 

referente à prestação de contas do PARANEDUCAÇÃO, onde constaram as 

avaliações efetuadas pela equipe da CTV e Termo de Fiscalização elaborado pelo 

Fiscal da transferência. 

Destacou-se: 

“Como pode ser observado o Plano de Trabalho de 2019 não foi assinado pois 

até então, esta Coordenação não tinha Controle sobre tais gastos, o Plano de 

Trabalho foi efetuado de acordo com os gastos que de fato ocorreram, 

conforme orientação do próprio TCE/PR. Ainda no ano de 2019 o Concedente 

preocupado com apresentação destas rubricas, realizou a abertura do 

Protocolo 16.031.418-4, para orientação da Procuradoria Geral do Estado, e 

face a existência de outros 3 protocolados de tratativas internas de assuntos 

referentes ao contrato de gestão do PARANAEDUCAÇÃO, além do protocolo 

em questão não ter sido encaminhado a tempo, a DG sugeriu o cadastro de 

novo protocolo com as dúvidas que ainda permanecem, e inclusão, se for o 

caso, de novos questionamento. Acatando a sugestão, o Controle Interno 

abriu novo protocolo, sob o nº 16.475.588-6 questionando a inserção destas 

rubricas no Plano de Trabalho do PARANAEDUCAÇÃO, protocolo este que 

até o momento não retornou a esta Secretaria.” 
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Despacho em 19/05/20: Esta unidade avaliativa registrou o envio das 

informações, via e-mail, para a 6ICE – TCE/PR. 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

1º Monitoramento: Em 21/09/2020 foi encaminhado para a Chefia do 

GOFS/SEED, solicitando:  

“... informações sobre a atual situação da prestação de contas do 

PARANAEDUCAÇÃO – SIT 42.673: 

- A prestação de contas aponta gastos e comprovação conforme legislação 

vigente? 

- Apresentar um panorama da atual situação da prestação de contas diante 

das avaliações até então efetuadas pela equipe da Coordenação de 

Transferências Voluntárias e respectivo Fiscal. “ 

Resposta: Anexada ao processo a Informação Técnica 0380/2020 pela 

Coordenação de Transferências Voluntárias/GOFS/SEED.  

“ O PARANAEDUCAÇÃO vem prestando contas bimestralmente no Sistema 

Integrado de Transferências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. As 

despesas apresentadas, referente ao ano de 2020, estão sendo monitoradas 

bimestralmente e identificando inconsistências, alertamos o Tomador para a 

devida regularização.” 

 
Quanto ao ano de 2019, foi informado que, devido ao grande número de 

lançamentos efetuados, criou-se um quadro comparativo (anexo fls.42 a 68 deste 

processo) com apontamentos da equipe da Coordenação de Transferências 

Voluntárias e respectivas justificativas do Tomador, não finalizado até a data de 

envio da respectiva informação.  

Despacho 032/2020: Em 21/10/2020 foi encaminhado por esta unidade de 

Controle Interno para manifestação do Fiscal do Contrato acerca da situação da 

prestação de contas, conforme sugerido na Informação Técnica 0380/2020. 

Resposta: Em 26/10/2020 foi o Fiscal afirmou que foram 

apontados/encontrados vários itens em desconformidade e requisitou regularização 

dos mesmos.  
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Despacho em 25/1/2020: O processo encaminhado para ciência da Diretoria 

do PARANEDUCAÇÃO em relação aos apontamentos efetuados pelo Fiscal, na 

fl.71. 

Informação Técnica Nº 04/2020 – Diretoria Administrativa e Financeira 

PARANAEDUCAÇÃO: São efetuados diversos apontamentos em relação às 

questões levantadas no processo. 

Registramos aqui que estas questões específicas em relação ao parecer da 

PGE citado na informação acima e futuras tratativas relacionadas, estão sendo 

tratadas em outro processo - 16.475.588-6 

PROTOCOLO 16.333.944-7 (apensado ao processo 16.564.593-6) 

Incluído com o objetivo de acompanhar o cumprimento do Acórdão no 

287/2018 do Tribunal Pleno do TCE/PR, quanto a inserção de dados e documentos 

no Sistema Integrado de Transferências SIT.  

Concluído em 22/07/20, considerando:  

“...pode-se comprovar a inserção da prestação de contas do 

PARANAEDUCAÇÃO no Sistema Integrado de Transferências – SIT, do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, concluímos que o determinado no 

Acórdão de Parecer Prévio nº 287/2018 está sendo cumprido e devidamente 

acompanhado pela Coordenação de Transferências Voluntárias do Grupo 

Orçamentário Financeiro Setorial – GOFS/SEED.”  

 

3 - Conclusão: 

Ante ao exposto e considerando ainda o trâmite do protocolado 16.475.588-6, 

que apresenta parecer da Procuradoria Geral do Estado do Paraná via Informação 

N.º 293/2020– AT/GAB-PGE, já repassada à Diretoria Geral desta Pasta, Grupo 

Orçamentário e Financeiro Setorial/SEED e Fiscal da Transferência para que 

promovam estudos visando possíveis e necessárias readequações nos 

procedimentos de transferência de valores e respectiva prestação de contas no que 

diz respeito ao Contrato de Gestão desta Secretaria com o PARANEDUCAÇÃO. 

Considerando ainda o previsto no Plano de Ação deste Controle Interno, de 

acordo com os registros e análises efetuadas, evidenciamos que a prestação de 

contas referente ao Contrato de Gestão com o PARANAEDUCAÇÃO referente ao 
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exercício de 2019 foi registrada no Sistema Integrado de Transferências – SIT do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cumprindo assim o disposto no do 

Acórdão nº 287/2018 do Tribunal Pleno do TCE/PR, bem como está devidamente 

inserido no sistema o Plano de Trabalho/2020, objetos previstos para 

acompanhamento no escopo do plano de ação desta unidade avaliativa. 

Considerando que a competência no âmbito desta Secretaria para análise, 

acompanhamento e fiscalização da prestação de contas no sistema SIT é da 

Coordenação de Transferências Voluntárias – CTV/GOFS/SEED e do fiscal 

designado via Ato Administrativo, percebe-se que os responsáveis estão fazendo os 

devidos acompanhamentos. 

Entendemos que este processo pode ser finalizado, ficando a incumbência 

dos responsáveis em dar continuidade nas tratativas de análise e acompanhamento 

da prestação de contas referente ao Contrato de Gestão entre esta Pasta e o 

PARANAEDUCAÇÃO, registrada no Sistema Integrado de Transferências – 

SIT/TCE-PR sob nº 42.673. 

Fica também o registro da continuidade dos trâmites do protocolado 

16.475.588-6, com recomendação deste Controle Interno para os devidos estudos, 

análises e possíveis providências relacionadas à Informação N.º 293/2020– 

AT/GAB-PGE. 

A Diretoria Geral desta Pasta tomou ciência da conclusão do monitoramento 

em 15/12/2020. 

A Chefia do GOFS/SEED tomou ciência da conclusão do monitoramento em 

21/12/2020. 

O Gestor desta Pasta tomou ciência do contido em 29/01/2021 e, na mesma 

data o feito foi arquivado por esse Controle Interno. 

 

5.4.3 Relatório anual de fiscalização da 6ªICE/TCE-PR, referente exercício 

financeiro de 2019 – GOFS/SEED 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.587.644-0 CI/SEED). 
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1 - Histórico: 

O expediente iniciou por meio do Memorando nº 03/2020 desta Unidade de 

Controle Interno por meio do qual, foi encaminhado a Recomendação nº 13/2020 – 

CI/SEED, ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED, onde 

constam apontamentos encontrados no Relatório de Fiscalização da 6ª Inspetoria de 

Controle Externo (6ª ICE) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, 

referente ao exercício financeiro de 2019. 

Considerando o exposto no Relatório de Fiscalização citado, especificamente 

no item 05 – ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO, onde apresentam-se uma síntese dos 

achados e recomendações emitidas demonstrando a situação encontrada e a 

fundamentação legal, bem como as propostas de encaminhamento sugeridas pelo 

agente fiscalizador, conforme segue, quanto ao: 

 Item 3.2.1.2 - Pagamento de juros e multas, ocasionados pelo atraso na 

quitação das obrigações, o que pressupõe um ônus causado aos cofres públicos.  

“...que o representante legal da secretaria, em homenagem aos Princípios da 

Eficiência e da Economicidade, “aprimore o planejamento e a execução dos 

gastos de modo que não haja dispêndios com multas, juros e demais encargos 

financeiros”.  

Item 3.2.2 - Conciliações Bancárias: 

a) Não atendimento às solicitações da unidade técnica – SDIs. nºs 14 e 

16/2019; 

b) Não realização da conciliação bancária de 15 contas de titularidade da 

SEED; 

c) Registro inconsistente na conciliação de 01 conta bancária, 

d) Movimentação da conta bancária nº 6592, mantida no Banco do Brasil S/A, 

à margem da contabilidade; 

e) Não evidenciação do registro contábil das operações ocorridas 

anteriormente ao mês de setembro de 2019 na conta bancária nº 627000, mantida 

no Banco do Brasil S/A; 
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f) Não observação das orientações do MCASP no sentido de que o registro 

dos fatos que afetam o patrimônio público seja realizado segundo o regime de 

competência. As variações patrimoniais aumentativas (VPA) e as variações 

patrimoniais diminutivas (VPD) que registram as transações que aumentam ou 

diminuem o patrimônio líquido, devem ser reconhecidas nos períodos a que se 

referem, segundo seu fato gerador, sejam elas dependentes ou independentes da 

execução orçamentária.  

“...para que o representante legal da secretaria adote a seguinte providência: 

“que a SEED execute as conciliações bancárias do exercício de 2019, 

evidenciando as diferenças e indicando a data do respectivo registro contábil, 

bem como que a secretaria inclua na contabilidade a conta bancária de 

titularidade da SEED, mantida no Banco do Brasil sob nº 6592 e efetue os 

assentamentos contábeis das movimentações ocorridas e, ainda, efetue o 

registro contábil das operações ocorridas na conta bancária nº 627000 nos 

meses anteriores a setembro de 2019”, apresentando, no prazo de 30 dias, 

contados do trânsito em julgado da decisão, todos os procedimentos a este 

Tribunal, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, III, f, da Lei 

Complementar nº 113/2005, em desfavor do seu representante legal;”. 

“... para que o representante legal da secretaria “aprimore os controles das 

contas correntes de titularidade da SEED, de modo a evitar movimentação 

bancária à margem da contabilidade, e execute periodicamente as 

conciliações bancárias e, em seus registros contábeis, observe o disposto nos 

artigos 85 e 89 da Lei 4.320/64, as Normas de Contabilidade e o MCASP para 

que os efeitos das transações financeiras e outros eventos sejam 

reconhecidos nos períodos a que se referem”. “ 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

Diante dos apontamentos, este Controle Interno entendeu ser pertinente a 

abertura do protocolado nº 16.587.644-0, com encaminhamento ao Grupo 

Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED da Recomendação nº 13/2020, 

para ciência dos apontamentos registrados pelo ente fiscalizador no Relatório do 

exercício de 2019, bem como tomar as medidas necessárias para sanar as 

inconsistências elencadas e aprimoramento sistemas de controles internos 

administrativos.  

O referido protocolado foi encaminhado ao GOFS/SEED em 14/05/2020. 
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Por meio do Despacho, de 26/05/2020, o GOFS/SEED através da Divisão 

Contábil esclareceu que as contas administradas pelo GOFS somam 62, divididas 

entre três coordenações Bolsa Auxílio, Central de Viagens e Convênio Federal, e a 

conta Caução que é efetuada pela Divisão Contábil/GOFS. Informou que para o 

fechamento contábil das contas segue o Decreto 2.575/2019, e que, devido ao 

cumprimento do prazo estabelecido para o fechamento das conciliações, se torna 

inviável efetuar as contabilizações das correções dentro da competência.  

Por meio do despacho, de 29 de maio de 2020, a Chefe do Grupo Orçamentário e 

Financeiro Setorial informou o retorno do protocolado com apontamentos da Assistente 

Técnica e Contadora responsável desta Secretaria deste protocolado, concluindo 

que estava sendo atendida a Recomendação 013/2020, deste Controle Interno. 

Em 07/08/2020, este Controle Interno encaminhou a SDI nº 38/2020 para 

manifestação do GOFS/SEED quanto tratativas desenvolvidas para dar 

cumprimento ao apontado no relatório de fiscalização da 6ICE, como segue: 

“que a SEED execute as conciliações bancárias do exercício de 2019, 

evidenciando as diferenças e indicando a data do respectivo registro contábil, 

bem como que a secretaria inclua na contabilidade a conta bancária de 

titularidade da SEED, mantida no Banco do Brasil sob nº 6592 e efetue os 

assentamentos contábeis das movimentações ocorridas e, ainda, efetue o 

registro contábil das operações ocorridas na conta bancária nº 627000 nos 

meses anteriores a setembro de 2019”, apresentando, no prazo de 30 dias, 

contados do trânsito em julgado da decisão, todos os procedimentos a este 

Tribunal, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, III, f, da Lei 

Complementar nº 113/2005, em desfavor do seu representante legal;”. 

 

Por meio do Memorando nº 183/2020, de 10/08/2020, o GOFS/SEED 

informou que os registros das movimentações no Novo Siaf da conta 627000-X 

foram atualizados e os apontamentos da conta 6.592-7 estão em andamento, e 

apresentou planilhas demonstrativas dos lançamentos efetuados no sistema Novo 

SIAF. 

 

3 - Observações: 

Importante mencionar que esta unidade de Controle Interno acompanha as 

conciliações bancárias efetuadas pela Coordenação de Contabilidade, por meio do 
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Protocolo nº 16.083.310-6, com o intuito de fornecer informações solicitadas pela 

6ICE, e auxiliar nos ajustes necessários dentro do limite desta Unidade Avaliativa.    

Quanto aos pagamentos de multas e juros realizados em 2018, está 

tramitando o Protocolo nº 16.138.230-2, com as tratativas que avaliou medidas de 

aperfeiçoamento dos sistemas junto aos Setores envolvidos para evitar dispêndios 

com multas e juros, por sugestão da Assessoria Técnica/SEED foi enviado à SEFA 

para esclarecimentos quanto ao pagamento de juros e multas, para posterior 

abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade. 

Destaca-se, porém, que houve uma queda considerável dos pagamentos de 

multas e juros em relação aos anos anteriores, indicando o trabalho de 

aprimoramento dos sistemas de controles internos administrativos realizados pelo 

GOFS/SEED. 

 

4 - Conclusão: 

Esta unidade avaliativa considera, após análise das informações obtidas junto 

ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial desta Secretaria referente as tratativas 

registradas no presente protocolado, sugeridas na Recomendação 013/2020 – 

CI/SEED, que os objetivos propostos foram alcançados, vez que, o GOFS tomou 

ciência dos apontamentos emanados pelo agente fiscalizador, bem como 

demonstrou o aprimoramento dos controles internos administrativos referente a 

questões que envolviam os pagamentos de juros e multas. 

Pode-se também, concluir que estão sendo executadas as conciliações 

bancárias referentes as contas apontadas no relatório da 6ª ICE, acompanhadas por 

este Controle Interno em processo específico. 

Todavia, ressalta-se que é importante que o GOFS/SEED continue 

aprimorando o planejamento e a execução dos gastos de modo que não haja 

dispêndios com multas, juros e demais encargos financeiros, bem como, haja 

continuidade na execução das conciliações bancárias conforme determinação legal.  

O Diretor Geral desta Secretaria concordou com a conclusão do processo de 

monitoramento da Recomendação 13/2020 em 07/10/2020. 
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A chefia do GOFS/SEED tomou ciência do encerramento do Monitoramento, 

em 08/10/2020. 

O Gestor desta Pasta tomou ciência do encerramento em 16/10/2020, sendo 

o protocolado arquivado por esta Unidade de Controle Interno em 19/10/2020. 

 

5 – Ações efetuadas após a conclusão de monitoramento: 

 Após finalizada a conclusão deste processo, em nova análise efetuada por esta 

unidade avaliativa, considerando e acompanhando os trâmites de julgamento da prestação 

de contas anual – 2019 desta Secretaria, optou-se em desarquivar o processo para 

complementação de informações, garantindo o cumprimento do solicitado em acórdão a ser 

publicado pelo TCE-PR. 

Despacho 39/2021: Retomada em 23/02/2021, através do Despacho 39/2021, por 

este Controle Interno, solicitando: 

“II – Tendo em vista as inconsistências nas conciliações bancárias 

conforme item 3.2.2 do respectivo relatório, apontada pela 6ªICE e 

referendada no processo de prestação de contas da SEED do 

exercício de 2019, onde determina a apresentação dos documentos de 

conciliações das contas nº 6592-7 e nº 627.000-x, em 30 dias após 

trânsito em julgado do processo, solicitamos encaminhamento das 

conciliações bancárias, apresentando os balancetes contábeis e 

extratos para conferência das contas: 

Conta 6592-7 – conciliação do período de janeiro de 2019 a maio 

de 2020. 

Conta 627000-x – conciliação do período de janeiro a setembro de 

2019” 

 

Resposta: através da Informação 129/2021 – GOFS/SEED – Inicia com 

esclarecimentos sobre funcionamento da conta 6592-7, onde ao final destacamos: 

“... O controle dos pagamentos, até maio/2020 foi realizado através 

dos extratos bancários, do SICAPE e do SIP, não havendo registros 

contábeis respectivos. 

As contas contábeis somente foram cadastradas no Sistema Novo 

SIAF, após maio/2020, conforme relação abaixo, quando houve o 

início dos registros de ingressos e saídas: 

4103.11111.190000, subconta tipo B 00002766 Fonte 116 

4102.11111.190000, subconta tipo B 00114226 Fonte 100 

4101.11111.190000, subconta tipo B 00116007 Fonte 116 

4103.11111.190000, subconta tipo B 00116046 Fonte 100 
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A partir de outubro/2020, houve o cadastro das contas contábeis, 

na Fonte 300 – Extra Orçamentário, uma vez que os valores 

destinados para a Bolsa Auxílio, são empenhados, liquidados e pagos 

na conta 6.592-7, tendo como contas pagadoras 60.000-8 (Fonte 100) 

e 6.882-9 (Fonte 116). Todos os registros contábeis, de ingressos e 

saídas, passaram a figurar nas contas contábeis: 

4101.11111.190000, subconta tipo B 00116220 

4102.11111.190000, subconta tipo B 00116221 

4103.11111.190000, subconta tipo B 00116222 

Embora não tenha havido registros contábeis no Sistema Novo 

SIAF, no período anterior a maio/2020, pelos 

empenhos/liquidações/pagamentos e extratos bancários, é possível 

demonstrar a conciliação desses valores...” 

 

 São inseridos documentos comprobatórios ao processo. 

 Em relação à conta 627000-X: 

“Os valores destinados para utilização com despesas provenientes de 

cartões corporativos – Central de Viagens, são empenhados, 

liquidados e pagos na conta 627.000-x, tendo como conta pagadora a 

conta 60.000-8 (Fonte 100). Os ingressos na conta 627.000-x passam 

a ser denominados de Extra Orçamentários, ficando registrados no 

Sistema Novo SIAF na Fonte 300. 

A conta contábil 4102.11111.190000 – subconta tipo B 00002765 

– Fonte 300, cadastrada no Sistema Novo SIAF, apresenta registros 

de ingressos e dispêndios, desde período anterior a 2019. Não há 

registros de ingressos/dispêndios para a conta contábil 

4103.11111.190000 - subconta tipo B 00113961- Fonte 300.” 

 
Foram inseridos documentos e planilhas para visualização da conciliação- exercício 

2019.  

Despacho 45/2021: Em 03/03/2021 foi encaminhado ao GOFS cópia do Acórdão nº 

305/2021, referente a Prestação de Contas do exercício de 2019, para atendimento ao item 

II, a, bem como para organização da demanda para ser apresentado ao setor responsável 

pela autuação no processo nº 155115/20 do TCE/PR, quando solicitado:  

(...) 

a) que demande ao setor responsável a execução das conciliações 

bancárias do exercício de 2019, evidenciando as diferenças e 

indicando a data do respectivo registro contábil, bem como que a 

Secretaria efetue os assentamentos contábeis das movimentações 

ocorridas anteriormente ao mês de maio de 2020 na conta bancária de 

titularidade da SEED mantida no Banco do Brasil sob nº 6592 e, ainda, 

efetue o registro contábil das operações ocorridas na conta bancária nº 

627000 nos meses anteriores a setembro de 2019, a ser apresentado 
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nestes autos no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado 

desta decisão; 

(...) 

 

O expediente se encontra no GOFS/DC, para atendimento e será acompanhado por 

esta unidade de controle intenro. 

 

5.4.4 Cumprimento do Decreto Estadual 2575/2019 e Instrução Normativa nº 

113/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.520.507-3 CI/SEED). 

 

1 - Histórico: 

Considerando os alertas: 

“- Cumprimento integral dos prazos disposto no Decreto Estadual n° 

2.575/2019, bem como a Instrução Normativa nº 113/2015 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná. 

- Cumprimento da solicitação do Conselho do FUNDEB estabelecidas no ofício 

07/2020 – FUNDEB” 

 

Foi emitida Recomendação 007/2020, em 08/04/2020, ao Grupo 

Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS e Grupo Administrativo Setorial – GAS 

desta Pasta.  

1. Ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED: 

• Encaminhamento dos relatórios, conforme prazos e local de entrega, 

estabelecidos no anexo I do Decreto Estadual n° 2,575/2019 e Instrução 

Normativa nº 113/2015 do TCE/PR; 

• Repasse de arquivos e relatórios ao Conselho do FUNDEB nos prazos 

estabelecidos pelo Anexo I do Decreto nº 2,575/2019; 

• Providência de assinatura nos relatórios fiscais e relatórios mensais do 

FUNDEB. 

2. Ao Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED: 
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• Encaminhamento dos relatórios, conforme prazos e local de entrega, 

estabelecidos no anexo I do Decreto Estadual n° 2.575/2019 e Instrução 

Normativa nº 113/2015 do TCE/PR; 

• Repasse de arquivos e relatórios ao Conselho do FUNDEB nos prazos 

estabelecidos pelo Anexo I do Decreto nº 2.575/2019; 

 

 Respostas: 

 - GOFS – Em 09/04/2020, o GOFS/SEED tomou ciência do contido na 

Recomendação 007/2020, fazendo esclarecimentos em relação ao envio de 

relatórios para o Conselho do FUNDEB bem como assumindo compromisso para a 

solicitação de assinaturas dos relatórios em questão. 

- GAS – Em 31/07/2020 o GAS/SEED, tomou ciência, assumindo 

compromisso de cumprimento ao recomendado por esta unidade de Controle 

Interno. 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

1º monitoramento - em 12/08/2020 – enviado ao Grupo Orçamentário e 

Financeiro Setorial/SEED. 

Resposta:  via despacho, em 13/08/2020, o GOFS/SEED informa que:  

“...para realização das análises das receitas destinadas ao Fundo e despesas 

realizadas, considera, como oficial, os relatórios RGF e RREO publicados no 

Portal da Transparência, não sendo considerado envio de relatórios a parte.” 

 

 Considerando a resposta do GOFS/SEED e demais informações referentes à 

legislação vigente obtidas por este Controle Interno, foi solicitado o retorno deste 

protocolado ao CI sem necessidade de trâmite pelo GAS/SEED. 

 

3 - Conclusão: 

Diante do acima relatado, entendemos que a recomendação exarada por esta 

unidade de Controle Interno está sendo cumprida, por essa razão, o presente 

processo foi arquivado. 
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5.4.5 Instrução de processos de pagamento – análise documentação. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.085.444-6 CI/SEED) 

 

1 - Histórico: 

O expediente iniciou após a análise desta unidade avaliativa dos documentos 

referente aos Protocolos de pagamento nº16.921.409-3, nº 16.766.710-4 e 

nº16.805.357-6 efetuados por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, 

e foram identificadas inconsistências nas instruções dos processos, sendo a 

ausência da assinatura do gestor do contrato nas declarações, bem como do fiscal 

do contrato atestando que os serviços foram executados, e/ou que os materiais 

foram entregues conforme especificado no contrato, entre outros documentos 

importantes para efetivação dos pagamentos. 

Diante disso, foi dado início ao Protocolo nº 17.085.444-6, encaminhando ao 

Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS a Recomendação nº 30/2021-CI, 

pela qual foi recomendado ao GOFS para que, antes da realização dos pagamentos, 

observasse se os processos estavam instruídos corretamente.  

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

Recomendação: por meio da Recomendação nº30/2020, foi recomendado ao 

GOFS para que observasse se os protocolos estavam devidamente instruídos com 

os documentos necessários para liberação, e, ainda, que fossem juntados ao 

processo a cópia do contrato e aditivos (se houvessem); cópia da publicação de 

designação do gestor e fiscal do contrato; declaração devidamente assinada pelo 

gestor e fiscal do contrato designados conforme Ato Administrativo publicado em 

DIOE, atestando a entrega de materiais e/ou serviços realizados conforme 

especificado em contrato, e que a nota de liquidação estivesse assinada 

digitalmente, bem como que orientasse os departamentos para que observassem se 

os processos estavam os documentos completos e com as devidas assinaturas, 

antes de encaminhar ao GOFS para liberação. 
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Resposta: por meio de Despacho, datado de 25/11/2020, o GOFS informou 

ter tomado ciência dos fatos, e que, estaria dando instruções as diretorias para que 

observassem a documentação necessária.  

Dando continuidade aos trabalhos foram selecionados, aleatoriamente, os 

processos de pagamentos realizados pela SEED, e foram conferidas as notas fiscais 

e demais documentação dos seguintes Protocolos:  

Protocolo 16.766.710-4: pagamento da OI MÓVEL, transmissão de dados – 

Contrato: 043/2020 – GMS 974/20. 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GAS, entre elas: 

 Ausência de assinatura digital na nota de liquidação fl.51-NF 2229,  

 Liquidação efetuada com discordância entre o registro do gestor e 

fiscal no sistema GMS e a declaração dos bens e serviços, 

 Gestor e fiscal do contrato desatualizados no GMS. 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GOFS: 

 Pagamento realizado com ausência da assinatura digital na nota de 

liquidação fl.51-NF 2229.  

Protocolo 16.709.990-4: pagamento da TIM S/A – Contrato:40/2020-

GMS:1727/20, foram evidenciadas inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GAS: 

 Gestor e fiscal do contrato desatualizado no GMS, 

 Liquidação efetuada com discordância entre o registro do gestor e 

fiscal no sistema GMS e a declaração dos bens e serviços. 

Protocolo 16.805.357-6: pagamento da Telefônica Brasil – Contrato: 41/2020-

GMS 975/20. 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GAS: 

 Gestor e fiscal do contrato desatualizado no GMS,  

 Liquidação efetuada com discordância entre o registro do gestor e do 

fiscal no sistema GMS e a declaração dos bens e serviços. 
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Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GOFS: 

 Pagamento realizado com ausência da assinatura do fiscal do contrato 

na declaração de bens e serviços (NF 13 e 14, fl.7, mov.7).  

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pela Diretoria de Tecnologia e Inovação Educacional - DTI:  

 Ausência da assinatura do fiscal do contrato na declaração de bens e 

serviços (NF 13 e 14, fl.7, mov.7). 

Protocolo 16.921.409-3 - pagamento da Claro – Contrato 42/2020 – 

GMS:969/20, 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GAS: 

 Ausência de assinatura digital nas notas de liquidação, de 21/01/21, fls. 

64,65 mov.54,  

 Gestor e fiscal do contrato desatualizado no GMS, 

 Liquidação efetuada com discordância entre o registro do gestor e 

fiscal no sistema GMS e a declaração dos bens e serviços. 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GOFS 

 Pagamento realizado com ausência de assinatura do gestor e do fiscal 

do contrato, fl.4, mov.4 (NF: 008779264/ 092020, período de serviços 

01 a 31/07/20), 

 Pagamento efetuado com a ausência da assinatura digital nas notas de 

liquidação, de 21/01/21, fls. 64,65 mov.54.  

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GOFS 

 Ausência de assinatura do gestor e do fiscal do contrato, fl.4, mov.4 

(NF: 008779264/ 092020, período de serviços 01 a 31/07/20), 

Protocolo 16.345.789-0 - Companhia de Saneamento do Paraná-SANEPAR. 

Contrato: 019/2017 - GMS 2998/2017. 
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Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GAS: 

 Gestor do contrato desatualizado 

 Ausência de assinatura digital nas notas de liquidação, fls.1726 a 1744, 

mov. 167, 

 Liquidação efetuada com o gestor do contrato desatualizado no 

sistema GMS, 

 Ausência da assinatura do gestor do contrato na declaração de 

bens/serviços fl.1776, mov.169. 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GOFS: 

 Pagamento realizado com falta da assinatura digital nas notas de 

liquidação, fls.1726 a 1744, mov. 167,  

 Pagamento efetuado com ausência de assinatura do gestor do contrato 

na declaração de bens/serviços fl.1776, mov.169. 

Protocolo 16.410.758-2 - Protocolo de contratação 14.108.486-0 - Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos – Contrato: 9912285001 - GMS: 2477/2016, 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GAS: 

 Gestor do contrato desatualizado, 

 Falta assinatura digital nas notas de liquidação: 810251-fls.15 a 19, 

mov.12, 809946/809757/809799/809552-fls.08/12, mov.6), 

 Falta assinatura digital nas notas de liquidação, fls.35 a 39, mov.24, fls. 

250 a 254, mov.155, fls.270 a 273, mov.167, 

 Liquidação efetuada com o gestor do contrato desatualizado no registro 

do sistema GMS, 

 Ausência de assinatura do fiscal e do gestor na declaração de bens e 

serviços fl.20, mov.13, fl. 42, mov.26, fl. 255, mov.156, fl. 268 mov.165, 

fl. 292, mov.180, 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GOFS: 

110
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



109 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

 Pagamento efetuado com falta da assinatura digital nas notas de 

liquidações referente as Faturas:809946/809757/809799/809552-

fls.08/12, mov.6, 

 Pagamento efetuado com falta de assinatura digital nas notas de 

liquidações, fls.35 a 39, mov.24, fls.250 a 254, mov.155, fls.270 a 273, 

mov.167, 

 Pagamento efetuado com ausência da assinatura do fiscal e gestor na 

declaração de bens e serviços fl.20, mov.13, fl. 42, mov.26, fl. 255, 

mov.156, fl. 268 mov.165, fl. 292, mov.180. 

Protocolo 16.476.618-7 – LKK FRANCO – aquisição de dispenser e álcool em 

gel – GMS 838/2020 – Contrato 026/2020 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GAS: 

 Falta assinatura do fiscal do contrato na declaração de bens/serviços: 

fl.118, mov.57, fl.135, mov.72, 

 Falta assinatura digital nas notas de liquidação: fl.127, mov.64, fl.141, 

mov.77, fls.157 e 158, mov.90, 

 Falta assinatura do gestor e do fiscal do contrato, fls. 146 e 148,  

 Liquidação efetuada com a ausência de assinatura do gestor e do fiscal 

do contrato nas declarações, 

 Pagamento efetuado com falta de assinatura do fiscal do contrato na 

declaração de bens/serviços: fl.118, mov.57, fl.135, mov.72.  

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GOFS: 

 Pagamento realizado com falta da assinatura digital nas notas de 

liquidações fl.127, mov.64, fl.141, mov.77, fls.157 e 158, mov.90, 

 Pagamento efetuado com a ausência de assinatura do gestor e do 

fiscal do contrato, fls. 146 e 148, 

Protocolo 16.911.795-0 - Lys Filmes Ltda – produtora audiovisual para 

gravação de vídeo aulas, protocolo de contratação e pagamento – GMS: 2704/2020 

– Contrato: 81/2020 – Dispensa de Licitação nº 71/2020. 

111
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



110 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GAS: 

 Falta assinatura digital na nota de liquidação,19/11/20, fl. 229, mov.90. 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GOFS: 

 Pagamento efetuado com falta da assinatura digital na nota de 

liquidação,19/11/20, fl. 229, mov.90, 

 Ausência da nota de pagamento assinada digitalmente pela Diretoria 

Geral. 

Protocolo de pagamento: 17.166.241-9: Comercializza Distribuidora - GMS 

3042/20 -  CNPJ:10.712.308/0001-13 – R$580.000,00 – Contrato 92/10, não foram 

evidenciadas inconsistências. 

Protocolo de pagamento: 17.151.804-0 - Trutz Negócios Online - GMS 

3060/20 - CNPJ:20.815.278/0001-24 - R$ 324.280,20 – Contrato 095/20, não foram 

evidenciadas inconsistências. 

Protocolo de pagamento: 17.166.941-3 - Trutz Negócios Online GMS 3060/20 

- CNPJ:20.815.278/0001-24 - R$ 338.831,40 – contrato 095/20, não foram 

evidenciadas inconsistências. 

Protocolo de pagamento: 17.187.839-0- Trutz Negócios Online GMS 3060/20    

CNPJ:20.815.278/0001-24 - R$ 145.099,20 – contrato 095/20, não foram 

evidenciadas inconsistências. 

Protocolo de pagamento: 17.157.800-0 - Tov Clean – GMS 3059/20 

CNPJ:34.499.786/0001-55 - R$ 360.173,75 - contrato: 094/20, não foram 

evidenciadas inconsistências. 

Protocolo de pagamento: 17.119.413-0 – Higiesul – GMS 3044/20 

CNPJ:31.498.519/0001-75 -  R$607.614,00 – contrato 093/20. 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GAS: 

 Lançamento no GMS dos pagamentos de 04/12/20, fls. 78/79, mov. 7 

totalizam, R$ 607.523,00, diferença de R$ 91,00 referente NF 1455-
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R$6.545,00, valor registrado menor do que o valor da nota e do 

pagamento. 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GOFS: 

 Pagamento parcial de R$76.243,60 da fatura nº75, (fatura 75-

mencionada no despacho não localizada no protocolo. 

Protocolo de pagamento: 17.164.584-0 – Higiesul Produtos de Limpeza – 

GMS 3044/20 CNPJ:31.498.519/0001-75 - R$516.000,00 - Contrato:093/2020. 

Foram localizadas as inconsistências na análise dos documentos 

apresentados pelo GOFS: 

 Pagamento realizado no valor menor do que o mencionado na NF 1563 

valor R$16.899,00, liquidação/pagamento no valor de R$16.889,00 

GOFS. 

Tendo em vista as inconsistências evidenciadas nos documentos analisados, 

esta unidade avaliativa concluiu que seria necessário fazer novas orientações aos 

Departamentos e aos Grupos desta Pasta para que observassem mais atentamente 

a documentação e as devidas assinaturas, antes do envio dos protocolos ao setor 

responsável pelo pagamento. 

Despacho: em 12/02/2021 foi enviado um Despacho ao Grupo Orçamentário 

e Financeiro Setorial reforçando as orientações da Recomendação nº 30/2020 –CI.  

Resposta: em 16/02/2021 por meio de Despacho, o GOFS informou que havia 

feito um checklist para encaminhar aos departamentos e grupos orientações sobre 

os procedimentos e documentos necessários para pagamento. 

Recomendação: em 15/02/2021 foi dado início ao Protocolo nº 17.355.240-8 

encaminhando ao GAS a Recomendação nº 04/2021-CI, para que fizessem a 

análise dos itens inconsistentes apontados, e ainda, para que efetuasse as 

adequações necessárias; para intensificar a análise da composição dos documentos 

dos processos de pagamentos, antes da efetivação da “Nota de Liquidação”, 

verificando se o processo continha a declaração de recebimento de bens e serviços 

devidamente assinada pelo gestor e fiscal do contrato designados conforme Ato 

Administrativo publicado em DIOE; gestor e o fiscal dos contratos informados na 
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declaração e coincidam com os registros do sistema GMS (em caso de divergência 

que solicitasse atualização); cópia da publicação de designação do gestor e fiscal do 

contrato inserido no processo; cópias dos contratos e aditivos, se houvesse, 

deveriam estar inseridas nos processos, bem como a anuência na Nota de 

Liquidação por meio de assinatura digital. 

 

5 - Conclusão: 

Esta unidade avaliativa considerou, após análise das informações obtidas 

junto ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial, e nas análises dos documentos 

apesentados que seria necessário dar continuidade aos trabalhos sobre a matéria. 

Sendo assim o Protocolo nº 17.085.444-6, com a demanda sobre avaliação 

de instrução dos processos de pagamentos desta Pasta está tramitando, tendo em 

vista que a matéria está contemplada no plano de trabalho deste Controle Interno no 

exercício de 2021.  

 

5.5 NÚCLEO DE PLANEJAMENTO SETORIAL – NPS  

5.5.1 Organograma e regulamento da SEED  

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.097.299-8 CI/SEED) 

 

1 - Histórico: 

Trata a presente verificação em atendimento à solicitação da 6ª Inspetoria de 

Controle Externo – Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 6ICE/TCE-PR – SDI 

022/2019, expedida em 02/10/2019: 

“...com fundamento no inciso XIII do artigo 8º do Decreto 11.290/2018, 

solicitamos a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Regulamento da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – 

SEED em conformidade com o estabelecido na Lei nº 19848/2019; 

b) Organograma da SEED. 
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O Controle Interno encaminhou a Solicitação de Documentos e/ou 

Informações nº 059/2019, através do protocolado nº 16.097.299-8, ao Núcleo de 

Planejamento Setorial – NPS através da Diretoria Geral/SEED. 

 

Resposta: Através do Memorando nº 002/2019 – SEED/NPS, datado de 

09/10/2019, informa que: 

“...a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED, sob a 

coordenação dessa Diretoria-Geral, iniciou os procedimentos de 

elaboração do Regulamento, o qual encontra-se em processo de 

finalização e validação junto às Diretorias da SEED e à Secretaria de 

Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes – SEPL, bem como 

que o organograma é oriundo da estrutura descrita do Regulamento. 

Após, o Regulamento seguirá para a Casa Civil, para edição do 

decreto que o aprovará. 

Registre-se que, conforme indicado da SDI nº 059/2019 (fl. 2), foi 

notificada a necessidade de dilatação de prazo para conclusão da 

informação da Diretoria-Geral, até 11 de outubro de 2019.” 

 

Despacho:  em 15/10/2019 esta unidade de Controle Interno encaminha as 

informações para a 6ICE/TCE-PR. O processo retorna via despacho da 6ICE/TCE-

PR solicitando que, quando houver a edição do Decreto, o processo seja 

complementado com as informações e novamente remetido à Inspetoria. 

 

1- Desenvolvimento das Ações: 

 Após as informações recebidas, esta unidade avaliativa optou em realizar 

nova Solicitação de Informações, seguida de Recomendação e de respectivos 

monitoramentos, conforme segue abaixo: 

 

SDI nº 068/2019 – enviado ao NPS/SEED, em 22/11/2019 solicitando:  

Informações sobre o andamento do processo de aprovação do 

Organograma e do Regulamento da Secretaria do estado da Educação 

e do Esporte, em conformidade com o estabelecido na Lei nº 

19848/2019; 

Encaminhamento, se já estiver aprovado, de cópia do instrumento 

de publicação do Organograma e do Regulamento para conhecimento 

e remessa a 6ª ICE TCE/PR. 
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Resposta: Via Despacho nº 002/2019, o NPS/SEED, em 02/12/2019, informa: 

“...houve continuidade das tratativas internas referentes às definições 

das atribuições das diretorias da SEED, constantes da minuta do 

Regulamento do órgão. Contudo, devido às pendências relacionadas 

às definições das diretorias técnicas e seus departamentos, a referida 

minuta não está, por ora, devidamente constituída para que seja 

submetida à nova apreciação da SEPL...” 

 

Recomendação nº 004/2020 – este Controle Interno após análise do recebido, 

considerando prazos estabelecidos em lei, aponta o achado: 

“Descumprimento do estabelecido na Lei nº 19848/2019 que dispõe 

sobre a organização básica administrativa do Poder Executivo 

Estadual e dá outras providências. ” 

E recomenda em 10/02/2020: 

Observância da Lei nº 19848/2019; 

Cumprimento do contido na Lei supracitada ao tange as 

responsabilidades desta Secretaria de Estado da Educação e do 

Esporte de acordo com o estabelecido. 

 

Resposta: Através do Despacho 001/2020, de 03/03/2020, o NPS/SEED 

informa: 

“...houve continuidade dos trabalhos referentes ao novo Regulamento 

do órgão, bem como reunião do Diretor-Geral da SEED e desde NPS 

com o Diretor-Geral da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Projetos Estruturantes – SEPL e Coordenação de Modernização e 

Desburocratização do Estado – CMD/SEPL, para alinhamento de 

algumas pendências da minuta do Regulamento. 

Após a mencionada reunião, a SEED procederá com os ajustes 

necessários para a finalização do documento. ” 

 

Despacho – diante dos fatos e informações recebidas, esta unidade avaliativa 

optou por relatar o ocorrido até então e encaminhar o processo, via Despacho, em 

05/03/2020, para ciência da Diretoria Geral da Pasta e possíveis providências até 

então pertinentes. 
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Despacho: em 20/04/2020, a Diretoria Geral da Pasta encaminha para o 

Núcleo de Planejamento Setorial para providências necessárias e atualização de 

informações. 

 

Despacho: recebido do NPS/SEED, em 05/06/2020: 

“...foi realizada reunião com a Coordenação de Modernização e 

Desburocratização do Estado - CMD, da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Projetos Estruturantes - SEPL, para alinhamento e 

novos encaminhamentos da Minuta do Regulamento da SEED. 

A referida Minuta se encontra em processo de adequação em relação 

às atribuições das Diretorias e Departamentos, bem como à criação de 

unidades para atendimento das diretrizes da gestão da Pasta. ” 

 

1º Monitoramento: em 07/07/2020, enviado ao NPS/SEED, com o objetivo de 

atualização das informações sobre a finalização e publicação do regulamento e 

organograma desta Secretaria. 

Resposta: via despacho em 13/08/2020: 

“...minuta do Regulamento da SEED permanece em fase de tratativas 

junto às Diretorias e Departamentos da SEED, bem como à Casa Civil 

e à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes – 

SEPL...” 

 

2º Monitoramento: enviado ao NPS/SEED em 30/09/2020 para nova 

atualização das informações sobre a finalização e publicação do regulamento e 

organograma desta Secretaria. 

Resposta: via despacho em 02/10/2020: 

“...houve resolução de diversas pendências técnicas relacionadas à 

estrutura da minuta do Regulamento da SEED. 

Contudo, ainda restam demandas a serem solucionadas, cujas 

respectivas providências estão sendo conduzidas pela Diretoria-Geral.” 

 

3º Monitoramento: enviado à Diretoria Geral/SEED em 02/12/2020 visando 

atualização das informações sobre o tema em questão. 

 

Resposta: via despacho em 16/12/2020, o NPS/SEED informa: 
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“...protocolado no 17.149.048-0, referente à aprovação do 

Regulamento e do Organograma da SEED, está em tramitação ... 

Em relação à previsão para conclusão e publicação do Decreto que 

aprovará os documentos em comento, registre-se que o processo 

deverá cumprir as etapas estipuladas pelo Decreto no 7.498, de 23 de 

junho de 2010, e pelo Decreto no 11.888, de 19 de agosto de 2014.” 

 

3. Conclusão: 

Desta feita, esta unidade avaliativa entende que, após informações recebidas 

no período de trâmite do presente caderno administrativo, as ações e informações 

recebidas através do Núcleo de Planejamento Setorial – NPS e Diretoria Geral desta 

Pasta, levam ao entendimento de que estão sendo tomadas as medidas necessárias 

para aprovação e publicação do Regulamento e Organograma desta Secretaria de 

Estado, conforme previsto pela Reforma Administrativa do Estado do Paraná.   

Pois bem. Assim, é de entendimento desta unidade de Controle Interno que, a 

partir daqui, é de responsabilidade do Núcleo de Planejamento Setorial – NPS, o 

acompanhamento do protocolado 17.149.048-0 que, conforme informações acima 

relatadas, trata do trâmite de aprovação do regulamento desta Secretaria.  

A Diretoria Geral desta Pasta tomou conhecimento do conjunto das ações 

desencadeadas por esta unidade avaliativa em 08/02/2021 e encaminhou para 

ciência da Coordenação do NPS/SEED, que por sua vez, tomou ciência do conteúdo 

deste processo, em 16/02/2021, quando assumiu o compromisso de continuidade 

das ações aqui tratadas. 

Na sequência, o Gestor desta Pasta também tomou ciência do presente 

encerramento em 22/02/2021, na mesma data o protocolado foi arquivado por este 

Controle Interno.  

 

5.5.2 Acompanhamento PPA e LOA  

 

(Matéria tratada por meio dos Prot. nº 16.334.880-2 e 16.335.414-4 CGE/PR) 
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Em atendimento ao estabelecido no art. 8º da Instrução Normativa nº 02/2020 

- CGE, alterada pela Instrução Normativa nº 04/2020 - CGE, em que cabe às 

unidades de Controle Interno o encaminhamento de relatório quadrimestral à 

Controladoria Geral do Estado – CGE, com informações referentes aos itens 

dispostos nos incisos I e II do art. 74 da Constituição Federal, esta Unidade de 

Controle Interno/SEED, procedeu aos devidos encaminhamentos registrados no e-

protocolo sob números 16.334.880-2 e 16.335.414-4. 

 Foram encaminhadas as planilhas bem como relatórios quadrimestrais, 

conforme seguem: 

 

PROGRAMA 05: EDUCAÇÃO E ESPORTE: TRANSFORMA PARANÁ 

 

Relatório de Acompanhamento do PPA-2020/2023 - 1º Quadrimestre 

 

  O referido programa assegura o alinhamento de objetivos e metas das demandas da 

educação básica, com a adoção das ações esportivas da Matriz de Desenvolvimento Esportivo 

da Política de Esportes, que trata dos estágios de formação, transição, decisão e excelência 

esportiva, e esporte para a vida toda e readaptação, almejando convergir esporte e educação 

como instrumento para a governança, articulação e integração frente às demandas das 

sociedade civil organizada representada pelos agentes que compõem o Sistema Esportivo 

Estadual. 

 Diante dos resultados educacionais e do propósito do Esporte, o Programa Educação e 

Esporte Transforma Paraná apresenta como objetivo geral realizar investimento e 

acompanhamento especializado nas ações educacionais voltadas para aprendizagem escolar, 

com ações nas diferentes áreas para a melhoria dos indicadores educacionais e investir no 

Esporte para todos os cidadãos, no âmbito escolar e não escolar. 

 Referente ao programa 05, estão associados e foram avaliados os seguintes Projetos 

Atividades: 

 Projeto Atividade 5002: Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da 

Educação. 

 Este projeto atividade propõe como meta “Avaliações Diagnósticas e de Desempenho da 

Educação Básica Realizadas”. 
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 Após análise dos indicadores e dos dados inseridos no sistema SIGAME, bem como as 

informações encaminhadas pelos setores competentes, esta unidade de Controle Interno tece 

as seguintes considerações: 

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Nos parece ser viável a execução do projeto e das atividades, visto que foram planejadas a 

realização de quatro avaliações com cunho diagnóstico e de desempenho dos estudantes do 

Ensino Fundamental e Médio ao longo do ano letivo, sendo distribuídos uma avaliação por 

bimestre. 

 Para o 1º quadrimestre, foi planejada a aplicação da 1ª edição da Prova Paraná na data de 

18/02/2020. 

 Também estava previsto a aplicação da Prova de Fluência para o período de 24 a 27 de 

março do corrente ano. 

 Houve uma necessidade de mudança no processo e, das quatro avaliações previstas para 

o bimestre, passou a ser considerada três por trimestre. 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 A primeira edição da “Prova Paraná” foi realizada em 18/02/2020, cujas disciplinas 

avaliadas foram Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática, e atingiu o total de 1.138.489 

avaliações, distribuídos em: 

 Avaliações da Rede Estadual: 932.953 

 Avaliações da Rede Municipal: 205.536 

 Total de Avaliações: 1.138.489 

Na 1ª Edição da Prova Paraná foram atendidos estudantes da rede estadual dos 399 

municípios, e da rede municipal de ensino de 398 municípios, sendo as etapas e modalidades 

de 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª séries do Ensino Fundamental e das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries do Ensino Médio 

Regular e Integrado, e ainda, para os 1º, 2º, 3º e 4º semestres da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, nos dando a 

entender que houve o cumprimento da meta estabelecida. 

Quanto aos indicadores, percebemos o cumprimento de 25% do planejado, visto que 

estava previsto quatro avaliações bimestrais e foi realizada somente uma. 

Ressalta-se que a Prova de Fluência planejada para o período de 24 a 27 de março do 

corrente ano foi suspensa. 

c) Análise das Metas: 

Percebemos que a proposta das metas planejadas, tanto a realização de avaliações 

diagnósticas e desempenho dos estudantes, quanto a execução do Censo Escolar, contribuem 
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para alcançar o objetivo de construir uma educação de qualidade para o sistema estadual de 

ensino. 

d) Análise dos Indicadores: 

 Esta unidade avaliativa, considera que os indicadores dimensionados para o programa 

Educação e Esporte: Transforma Paraná, são claros e estabelecem relação com as metas 

instituídas. 

 Podemos considerar, por exemplo, que o indicador que mede o IDEB da Educação Básica 

está inteiramente relacionado as ações propostas no projeto atividade em análise, uma vez que 

a execução das avaliações previstas e análise dos resultados obtidos permite intervenções 

pontuais e em tempo, para se atingir os índices esperados no programa. 

e) Avaliação quanto a eficiência, eficácia e efetividade: 

 Para análise da eficácia da Gestão Orçamentária, considerou-se os valores conforme 

tabela abaixo, extraídos do sistema SIGAME: 

Quant Decrição Prevista (APPA) Realizada (ARPA)

Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes 

do ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo
1 1

Executar o censo escolar da Educação Básica do Estado do 

Paraná
1 0

Quant Decrição Prevista (MPPA) Realizada (MRPA)

4
Avaliações diagnósticas e de desempenho da Educação 

Básica Básica Realizadas
4 1 0,25 Ineficaz

Programa: 05 -Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE: 5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação

Ação atribuídas na LOA

Metas atribuídas no PPA
IEIM Índice de Eficácia

2 0,50

Índice de Eficácia

Parcialmente eficaz

IEIA

Eficácia da Gestão Orçamentária - 1º quadrimestre

 
Diante dos dados e valores apresentados, podemos considerar que a eficácia da Gestão 

Orçamentária referente ao Projeto Atividade em análise é parcialmente eficaz, podendo ser 

atribuído a ação de realização do censo escolar que não ocorreu no período em análise. Vale 

lembrar que o censo escolar acontece em duas etapas, conforme informação do site “dia a dia 

educação”, sendo uma etapa de coleta de dados no início do ano letivo e outra no final do 

período escolar, portanto, se considerarmos somente 1 meta atribuída na LOA a ser realizada no 

período, a análise para esse quesito seria considerada eficaz. 

 Em relação a Meta atribuída no PPA, após o cálculo com a aplicação da fórmula matemática 

indicada no Guia Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, elaborado pela 

Controladoria Geral do Estado, o índice apresentado foi considerado ineficaz, com resultado do 

IEIM igual a 0,25. Importante mencionar neste caso, que inicialmente estavam previstas 4 

avaliações anuais, sendo uma por bimestre. Foi alterada para 3 avaliações, sendo 1 por 

trimestre, dado o problema vivenciado com a pandemia do Covid19. Na aplicação do modelo 
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matemático foi utilizado o número total das metas do PPA, conforme consta na planilha acima, o 

que possivelmente induz a uma análise equivocada, pois no 1º quadrimestre seria possível 

somente 1 avaliação (trimestral), conforme valores atualizados. Dessa forma, o resultado seria 

IEIM = 1, com índice considerado eficaz. 

 Para análise da eficiência da Gestão Orçamentária, considerou-se os valores conforme 

tabela abaixo, extraídos do sistema SIGAME: 

EFDO Índice de Eficiência EFOA Índice de Eficiência

Realizar avaliação diagnóstica e de 

desempenho dos estudantes do ensino 

fundamental e médio ao longo do ano 

letivo

20.463.386,00 4 1.945.498,20    18.674.586,00 1 2,63
Despesas 

eficientes
2,40

Despesas 

eficientes

Eficiência da Disponibilidade 

Orçamentária

Eficiência do Orçamento 

Atualizado

Eficiência da Gestão Orçamentária - 1º quadrimestre
Programa: 05 -Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE: 5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação

Decrição da meta
Disponibilidade 

Orçamentária

Meta prevista 

por PA
Valor liquidado

Orçamento 

atualizado

Meta realizada 

por PA

 
Na análise dos valores apresentados, podemos considerar que a eficiência da Gestão 

Orçamentária no 1º quadrimestre referente ao Projeto Atividade 5002, para os quesitos 

“Eficiência da Disponibilidade Orçamentária” e “Eficiência do Orçamento Atualizado” foram 

considerados eficazes, conforme resultados dos cálculos do EFDO = 2,63 e EFOA = 2,40. 

Quanto a Efetividade, que mede os efeitos positivos ou negativos dos resultados do projeto 

atividade, constatamos, por meio de dados apresentados no Sistema SIGAME, que ocorreu 

apenas da 1ª Edição da “Prova Paraná”, dessa forma, os resultados quanto ao rendimento dos 

alunos não estão disponíveis para análise em relação ao índice atual. Contudo, essa Unidade 

Avaliativa compreende ser efetivo pois, mesmo em meio a uma pandemia causada pelo Covid 

19, produziu-se base de dados para intervenções futuras, objetivando assim a melhoria da 

qualidade do ensino. 

 Projeto Atividade 6093: Manutenção da Educação Infantil na Rede Pública Estadual 

O referido projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados na Educação 

Infantil sob Responsabilidade da Rede Pública Estadual”, e caracteriza-se em manter a 

educação infantil viabilizando recursos para essa etapa em unidades de atendimento para as 

crianças ciganas, do campo, indígenas e quilombolas, acampamentos, e em situação de 

itinerância. Visa apoiar os municípios, ampliar a oferta do curso de Formação de Docentes da 

Educação Infantil e dos anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade Normal, nível 

médio, para formação de professores desta etapa de ensino entre outros objetivos.  

 

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Percebe-se pelos valores registrados no sistema SIGAME, referente ao 1º quadrimestre, 

que a execução é considerada satisfatória. Para avaliação do projeto, foi considerado o índice 
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atual de 1.011 (um mil e onze) matrículas na Educação Infantil sob responsabilidade da Rede 

Pública Estadual, conforme informação do Censo Escolar de 2019. 

 Considera-se viável o respectivo programa, embora tenha ocorrido uma diminuição no 

número de matrículas no período em relação ao previsto, que pode estar relacionado ao 

problema da pandemia do Covid19. 

   

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Os resultados nos parecem satisfatórios, tendo em vista que, após análise das planilhas 

envidas pelos Departamentos responsáveis, DPGE/SEED e DTI/SEED, constatou-se que ao 

final do 1º Quadrimestre foram atingidos 98% do total previsto para o exercício de 2020. 

Importante mencionar que foi empenhado no período 30,2% do orçamento total, com base 

nos levantamentos colhidos do sistema ao final do 1º quadrimestre. 

 

c) Análise das Metas: 

 Conforme a apuração dos dados, no Sistema SIGAME, das mesorregiões Centro Oriental, 

Centro Sul, Metropolitana de Curitiba, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste e Sudoeste, 

as matrículas nesta modalidade totalizaram 991(novecentos e noventa e um) no 1º 

quadrimestre, dando-nos a entender que os resultados são satisfatórios para o período, e, 

portanto, as metas possuem características positivas quanto ao resultado final. 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 Percebe-se que os indicadores propostos para este projeto atividade estão em consonância 

com os objetivos do programa. É possível constatar, que ao avaliar os indicadores que medem a 

Taxa de abandono dos estudantes da rede, taxa de escolarização, entre outros, pode-se ter 

condições de atuar frente aos problemas referentes a evasão escolar, por exemplo. 

 Dessa forma, pode-se considerar que os indicadores propostos são viáveis.  

  

 Projeto Atividade 6097: Valorização da Educação Básica – Magistério 

 Este projeto atividade propõe como meta “Redução dos Afastamentos para Tratamento de 

Saúde dos Professores”.  

 

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Projeto viável considerando que diminuindo o número de afastamento dos servidores 

públicos, haverá a promoção da melhor qualidade de vida dos professores, e consequentemente 

a melhoria da qualidade do processo de ensino aprendizagem. 
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 Análise foi prejudicada em função da ausência de dados de registros do sistema SIGAME, 

principalmente em relação as ações realizadas para redução dos afastamentos dos professores 

para tratamento de saúde. 

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 O índice de redução de afastamentos dos professores decorrentes de problemas de saúde, 

previsto para o ano de 2020 é de 75,5%. De acordo com os dados inseridos no Sistema 

SIGAME, foi realizado 13,94% no primeiro quadrimestre, o que corresponde à 18,40% da 

execução prevista. Para isso, foi utilizado 27,8% do orçamento disponibilizado, conforme 

informado pelo GOFS/SEED em planilha envida à essa Unidade de Controle Interno via e-mail. 

 Quanto ao cumprimento das metas nos parece ser insatisfatório pois, entendemos ser 

necessário fortalecer ações para atingir os índices previstos.  

 

c) Análise da Meta: 

 Vale lembrar aqui a meta desejada, qual seja, reduzir os afastamentos para tratamento de 

Saúde dos Professores em 75,5% no primeiro quadrimestre, com ações de: propor abertura de 

concurso público para composição do Quadro Próprio do Magistério (QPM); revisar e redefinir as 

políticas de contratação, de retenção e de desenvolvimento profissional dos professores, com 

capacitação continuada; promover ações com vistas à saúde ocupacional de professores e 

funcionários da educação, buscando a prevenção de doenças e demais problemas que possam 

se originar no ambiente de trabalho. 

 Ao analisar a meta desejada, bem como, as ações previstas, podemos afirmar que, se 

atingidas, trariam resultados positivos para a saúde dos professores.  

 

d) Análise dos Indicadores: 

 O projeto atividade tem como objetivo a valorização da Educação Básica – Magistério, com 

preocupação quanto aos afastamentos dos profissionais, mas, nos parece que os indicadores 

propostos não tratam especificamente de situações relacionadas a saúde ocupacional.  

  

 Projeto Atividade 6098:  Valorização da Educação Básica – Administrativo 

 Este projeto atividade propõe como meta “Funcionário Substituído em Razão de Vacância 

do Cargo”. Este projeto caracteriza-se em atender a demanda escolar garantindo o 

funcionamento das unidades por meio do gerenciamento dos gastos com a estrutura de pessoal 

administrativo nos estabelecimentos de ensino que ofertam a educação básica. Manutenção da 

folha de pagamento e aprovisionamento de recursos para contratação por meio do Processo 
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Seletivo Simplificado (PSS) para Assistentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Gerais. 

Realizar estudos e propor abertura de concurso público para composição do Quadro de 

Funcionários da Educação Básica (QFEB). Promover ações com vistas à saúde ocupacional de 

funcionários da educação, buscando a prevenção de doenças e demais problemas que possam 

se originar no ambiente de trabalho. 

 

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 A execução do projeto é viável tendo em vista a necessidade de atendimento aos alunos e 

comunidade escolar, em especial nas substituições de servidores em cargos administrativos em 

vacância. 

 Análise foi prejudicada em função da ausência de dados de registros do sistema SIGAME, 

principalmente em relação as ações realizadas para substituição dos servidores dos cargos 

vagos. 

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Foi executado no primeiro quadrimestre, 91,1% das metas estipuladas para 2020, o que 

nos leva a crer ser um índice satisfatório. Para isso, segundo informação do GOFS/SEED, 

utilizou-se 28,83% do orçamento estipulado. 

  

c) Análise das Metas: 

 Ao analisar a meta desejada, podemos considerar que trazem resultados positivos para o 

processo ensino aprendizagem, visto a importância dos servidores administrativos e de serviços 

gerais no suporte as ações escolares. 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 O projeto atividade tem como objetivo a valorização da Educação Básica – Administrativo, 

com atenção à substituição de servidores administrativos em cargos que estão vagos nas 

unidades escolares. Pode-se afirmar que o cumprimento da meta estabelecida neste projeto 

atividade, permite providências para o enfrentamento dos problemas evidenciados na análise 

dos resultados obtidos pelos indicadores, como exemplo, na organização das atividades 

administrativas para o desenvolvimento dos jogos escolares, providências quanto a preparação 

de merenda, entre outros.  

 

Projeto Atividade 6371: Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 
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Este projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados no Ensino 

Fundamental”, por meio de incentivo as práticas e participação dos alunos nos jogos escolares, 

fortalecimento do regime de educação entre Estado e Municípios e ações para permanência dos 

alunos nas instituições públicas. 

  

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Os dados disponíveis quando do levantamento do 1º quadrimestre não são suficientes para 

se ter conhecimento do índice exato de estudantes matriculados no Ensino Fundamental - Fase 

II, nesse período, na Rede Estadual.  

 O meio de avaliação não é eficiente, pois os dados são extraídos do SERE, sistema de 

registro de matrículas, e esse sistema não é utilizado por todas as instituições da rede privada 

de ensino, portanto, os dados obtidos não são exatos. 

 Há de se mencionar, que o projeto e as atividades são viáveis, pois promovem a 

participação dos estudantes nas atividades propostas nas respectivas metas, possibilitando a 

permanência dos estudantes matriculados no sistema de ensino, além de promover o incentivo 

para aumento das matrículas.  

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Sendo assim, foi informado 0 (zero) como realizado, de modo a evitar distorções quando do 

fechamento do percentual oficial do Censo Escolar. 

 Nesse quesito, temos a informar que não houve registro sobre o cumprimento das metas 

físicas, vez que, os dados do primeiro quadrimestre foram insuficientes para conhecimento do 

índice de alunos matriculados no Ensino Fundamental - Fase II.  

 

c) Análise da Meta: 

 Ao analisar a meta que é de 85,20% de estudantes matriculados no Ensino Fundamental 

para o primeiro quadrimestre de 2020, entendemos ser adequada, se atingida. 

 Para constar, como informação complementar, no primeiro quadrimestre do ano de 2020, a 

Rede Estadual de Ensino apresentou 95,53% das matrículas do Ensino Fundamental, enquanto 

que a Rede Municipal apresentou 1,23%, e a rede privada 3,23%, entretanto, o resultado das 

instituições privadas é parcial, vez que, como já manifestado acima, os dados são extraídos do 

sistema SERE, e esse sistema não é utilizado por todas as instituições da rede privada. 
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d) Análise dos Indicadores: 

 Por meio dos indicadores propostos no programa, consegue-se analisar os dados e prover 

providências importantes para o bom andamento das ações referentes ao processo escolar do 

Estado do Paraná. Portanto, podemos considerar os indicadores viáveis para este projeto 

atividade.  

 

Projeto Atividade 6372: Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio 

Este projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados no Ensino Médio”, por 

meio de incentivo as práticas e participação dos alunos nos jogos escolares e ações para 

permanência dos alunos nas instituições públicas estaduais. 

  

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Esta unidade avaliativa percebe que o projeto e as atividades são viáveis, pois promovem a 

participação dos estudantes do ensino médio nas atividades propostas nas respectivas metas, 

possibilitando a permanência dos estudantes matriculados no sistema de ensino, além de 

promover o incentivo para aumento das matrículas. 

 Merece destaque, a informação de que os dados disponíveis quando do levantamento do 

1º quadrimestre não são suficientes para se ter conhecimento do índice exato de estudantes 

matriculados no Ensino Médio, nesse período.  

 O meio de avaliação não é eficiente, pois os dados são extraídos do SERE, sistema de 

registro de matrículas, e esse sistema não é utilizado por todas as instituições da rede privada 

de ensino, portanto, os dados obtidos não são exatos. 

    

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Nesse quesito, temos a informar que não houve registro sobre o cumprimento das metas 

físicas, vez que, os dados do primeiro quadrimestre inseridos no sistema SERE foram 

insuficientes para conhecimento do índice de alunos matriculados no Ensino Médio. Assim, 

esses dados estariam distorcidos em relação ao Censo Escolar. 

 Foi informado no sistema SIGAME, o índice 0 (zero) como realizado, de modo a evitar 

distorções quando do fechamento do percentual oficial do Censo Escolar. 

  

c) Análise da Meta: 

 Ao analisar as metas propostas, verifica-se, que se atingida cumprem o objetivo finalístico 

do projeto atividade, pois incentiva a prática de esportes aos estudantes do ensino médio que é 
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de 85,30% de estudantes matriculados no Ensino Médio para o primeiro quadrimestre de 2020, 

entendemos ser adequada, se atingida. 

 Nesse viés, é válido informar que no primeiro quadrimestre do ano de 2020, a Rede 

Estadual de Ensino apresentou 97,19% das matrículas do Ensino Médio, enquanto que a rede 

privada 2,81%, entretanto, o resultado das instituições privadas é parcial, vez que, como já 

manifestado acima, os dados são extraídos do sistema SERE, e esse sistema não é utilizado 

por todas as instituições da rede privada. 

 

 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 Os indicadores propostos no programa 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná são 

viáveis para este projeto atividade, pois através da análise dos dados é possível promover 

encaminhamentos para a melhoria do processo educacional em desenvolvimento.  

 

Projeto Atividade 6373: Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação 

Especial. 

Este projeto atividade propõe como meta a manutenção das “Instituições de Ensino 

Atendidas com Repasse de Recursos por Meio de Convênio”, com parcerias através de Termos 

de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil, mantenedoras das Escolas de 

Educação Especial e Centros de Atendimentos Especializados para promover igualdade de 

condições para o acesso, permanência e qualidade de escolarização das pessoas com 

Deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação e 

Transtornos Funcionais Específicos. 

  

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto é viável, vez que, as parcerias estão em andamento junto a 400 

(quatrocentas) entidades mantenedoras das escolas e centros que oferecem educação na 

modalidade especial e atendimentos educacionais especializados. 

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Nota-se, pela análise das planilhas inseridas no sistema SIGAME, que foi atingido o 

cumprimento da meta para o primeiro quadrimestre do ano de 2020. Frisa-se que os reembolsos 

foram efetuados mensalmente. Nos parece que o índice é satisfatório. 
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c) Análise da Meta: 

 A meta desse projeto é o atendimento com repasse de recursos técnicos e financeiro a 

quatrocentas Instituições de Ensino na Modalidade de Educação Especial e Centros de 

Atendimento Especializados, mantidos pelas Organizações da Sociedade Civil, por meio de 

Parcerias. Nesse projeto estão sendo atendidas as escolas das dez mesorregiões do Estado. 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 O projeto atividade tem como objetivo o desenvolvimento da Educação Básica na 

Modalidade Especial, e, o conhecimento dos índices referente ao sistema de ensino observados 

nos indicadores, são importantes para o dimensionamento e encaminhamentos inerentes a 

educação inclusiva. Portanto, a de se considerar que os indicadores propostos são pertinentes. 

 

Projeto Atividade 6374: Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos – 

EJA. 

Este projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados na Educação Básica 

por meio da Educação de Jovens e Adultos”, com oferta de vagas para jovens, adultos e idosos 

e busca promover políticas públicas de escolarização aos jovens, adultos e idosos para a 

garantia de formação integral ao longo da vida, da alfabetização às diferentes etapas da 

educação básica, inclusive àqueles em situação de privação de liberdade, reduzindo os índices 

de analfabetismo da população paranaense. 

  

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Entende-se que o projeto é viável, pois promove políticas públicas de escolarização de 

jovens, adultos e idosos e, consequentemente, reduzindo a taxa de analfabetismo na população 

paranaense. 

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Conforme dados informados no sistema SIGAME, até o final do primeiro quadrimestre, o 

índice atingido foi de 98,5% do total previsto para 2020, índice considerado satisfatório. 

   

c) Análise das Metas: 

 Diante do proposto pelo projeto, que é o atendimento dos jovens, adultos e idosos, 

inclusive os estudantes em privação de liberdade, a meta está contribuindo para a educação e, 

provavelmente será alcançada, vez que, até o final de abril foi registrado no SERE nesta 

modalidade, o total de 127.178 (cento e vinte e sete mil, cento e trinta e oito) matrículas. 
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d) Análise dos Indicadores: 

 Conhecendo os índices referente ao sistema de ensino, como taxas de evasão, índice do 

IDEB, entre outros, elementos que estão propostos nos indicadores do programa Educação e 

Esporte: Transforma Paraná, há possibilidades de intervenções em tempo hábil para a melhoria 

do sistema de ensino, entre elas, propostas públicas para o fortalecimento da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA. 

 Sendo assim, nos parece que os indicadores em relação ao projeto atividade em análise 

são viáveis. 

  

Projeto Atividade 6464: Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos 

Recursos Tecnológicos Educacionais. 

Este projeto atividade propõe como meta “Instituições de Ensino Atendidas com Aquisição 

de Equipamentos e Recursos Tecnológicos”, por meio de melhorias no parque tecnológico das 

instituições públicas, com objetivo de promover a modernização do parque tecnológico e da 

infraestrutura de comunicação de dados da SEED, a disponibilização, integração e atualização 

de sistemas informatizados de gestão educacional para melhorar as práticas pedagógicas e 

administrativas 

  

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto é viável, tendo em vista que a área tecnológica está em constante 

inovação e é necessário para acompanhar os avanços tecnológicos os devidos investimento e 

ações na área. 

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 De acordo com as informações obtidas no sistema SIGAME e dados encaminhados pelo 

Setor de Planejamento - NPS desta Secretaria, o índice previsto para 2020 foi atingido, tendo 

em vista que as ações foram aplicadas nas 2.143 escolas das mesorregiões do Estado, com 

índice atingido em 100%, tendo a menção considerada satisfatória. 

    

c) Análise das Metas: 

 Tendo em vista a suspensão das aulas por conta da pandemia da Covid-19, no primeiro 

quadrimestre foi atendido demanda emergencial com a contratação de produtora de áudio e 

vídeo, para gravação/edição de vídeoaulas para oferta das Aulas EAD, atendendo professores e 

estudantes. Todas as escolas da rede pública estadual foram contempladas com esta ação. 
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 Dentro desse projeto também foram ofertados cursos de formação continuada aos 

profissionais da educação para utilização das plataformas. 

 Observa-se, portanto, que as metas são viáveis para o que se destina. 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 Pode-se considerar na análise dos indicadores referente a este projeto atividade, que as 

ações de inovação tecnológica propostas, se concretizadas, são elementos fundamentais ao 

dinamismo das práticas pedagógicas, com conceitos didáticos inovadores e fundamentais com 

condições de auxiliar no mecanismo de permanência dos alunos no sistema escolar, evitando a 

evasão. Sendo assim, consideramos que os indicadores estão em relação direta com o projeto 

atividade em análise.  

 

Projeto Atividade 6465: Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio 

O projeto atividade propõe como meta “Instituições de Ensino que Ofertam Cursos de 

Educação Profissional de Nível Médio”, por meio de oferta de vagas de Educação Profissional, 

com oferta de cursos de Educação Profissional de acordo com as demandas do mundo do 

trabalho, visando ampliar as oportunidades de trabalho e renda, desenvolvimento de políticas 

públicas para garantir a implementação, orientação, acompanhamento e regulação dos cursos 

de Educação Profissional, ampliação da oferta de cursos da Educação Profissional baseado na 

vocação econômica da região, ampliação da oferta de cursos técnicos agrícolas para municípios 

que tenham a vocação agropecuária, entre outras ações. 

  

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto é viável, pois amplia a oportunidade de trabalho e renda aos 

estudantes da rede paranaense de ensino, com oferta de aperfeiçoamento profissional e técnico 

aos envolvidos. 

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Na rede estadual de ensino existem 330 escolas que ofertam a educação profissional, onde 

foi atingido o índice de 98,2% no primeiro quadrimestre em relação a meta estipulada para 2020, 

conforme dados constantes no PPA, inclusive três mesorregiões ultrapassaram o previsto, com 

registro no sistema SIGAME de índice de aproveitamento do desempenho físico das metas 

considerado satisfatório. 

 Todavia, ressalta-se que estão previstas a execução de 14 obras nesse projeto, porém, até 

o final do 1º quadrimestre consta a contratação de empresa para construção do CEP de 

131
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



130 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

Diamante do Norte da mesorregião Noroeste. O Instituto FUNDEPAR, informou que as fases 

para execução das obras não estão ocorrendo conforme as datas previstas no cronograma, 

tendo em vista a epidemia do Covid-19, que interferiu na elaboração dos elementos técnicos, 

planilhas orçamentárias e aprovação nos órgãos competentes, bem como dificultando o 

deslocamento de alguns profissionais essenciais que são do grupo de risco. 

  

c) Análise das Metas: 

 Esta unidade avaliativa, entende que a meta proposta de ofertar vagas de Educação 

Profissional de nível médio aos estudantes paranaenses é positiva para o propósito a que se 

destina, pois com a oferta de cursos de Educação Profissional de acordo com as demandas do 

mundo do trabalho, amplia as oportunidades de trabalho e renda aos envolvidos. 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 A análise e acompanhamento dos índices observados nos indicadores propostos no 

programa contribuem para o que o projeto atividade se propõe.  

A oferta de cursos de Educação Profissional de acordo com as demandas do mundo do 

trabalho e o desenvolvimento de políticas públicas para garantir a implementação dessa 

modalidade de ensino possibilitam o desenvolvimento de melhores índices educacionais e 

ampliação do número de estudantes na rede estadual. Portanto, os indicadores estão 

relacionados com o objeto do programa. 

 

Projeto Atividade 6466: Fortalecimento da Gestão Escolar 

O projeto atividade propõe como meta “Frequência Escolar na Rede Pública Estadual de 

Educação”, com propostas de intervenção pedagógica e administrativa, na formação de 

docentes e gestores no sentido de inovar as práticas aplicadas nas unidades escolares, além de 

fortalecer as instâncias colegiadas como medidas a garantir a segurança nas instituições de 

ensino do Estado do Paraná. 

  

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto é viável, pois visa manter a segurança nas instituições escolares 

além de promover o fortalecimento da gestão escolar para aprimorar o processo de ensino 

aprendizagem. 

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 
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 No 1º quadrimestre foi realizado 89,60% da meta estabelecida, totalizando 98,6% de 

execução, permitindo considerar os resultados obtidos como satisfatório, conforme menção 

registrada no sistema SIGAME. 

 Vale mencionar que os dados são referentes ao período de 05/02/2020 a 16/03/2020 (aulas 

presenciais), tendo em vista que as aulas presenciais foram suspensas a partir de 20/03/2020 

atendendo ao Decreto nº 4.230/2020. 

 

c) Análise das Metas: 

 Podemos avaliar, que as metas são importantes para o que se destina, pois visa a 

ampliação da segurança nas instituições de ensino e promove o fortalecimento da gestão 

escolar. 

  

d) Análise dos Indicadores: 

 Uma gestão escolar eficiente traz resultados positivos ao sistema educacional e constitui 

base importante para a melhoria dos índices educacionais, avaliados nos indicadores propostos 

no programa Educação e Esporte: Transforma Paraná.  

 Diante da consideração acima, somos de parecer de que os indicadores podem ter 

referência com este projeto atividade, são importantes. 

  

Projeto Atividade 6467: Formação Continuada. 

O projeto atividade propõe como meta “Eventos de Formação Continuada para 

Profissionais da Educação Realizados”, com objetivo de melhorar o processo de ensino 

aprendizagem por meio da oferta de formação continuada aos profissionais da educação de 

todas as etapas da Educação Básica, oferecer cursos de atualização sobre as legislações 

educacionais, estabelecer regime de colaboração com os municípios para formação continuada 

em assuntos pedagógicos e administrativos, para os secretários municipais e Implantar 

programa de formação continuada presencial, à distância ou híbridos, em diferentes temas da 

educação e das áreas de conhecimento e disciplinas do currículo da educação básica, para 

professores, equipes pedagógicas, equipes gestoras, entre outras ações. 

  

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto é viável, pois busca a melhoria no processo de ensino 

aprendizagem por meio da oferta de formação continuada aos profissionais da educação em 

todas as etapas da Educação Básica, além de propor ações de colaboração com os municípios 
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para formação continuada no âmbito pedagógico e administrativo, entre outras propostas 

relevantes para o cumprimento da meta estabelecida.  

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 No 1º quadrimestre foi executado 57,40% do total previsto no PPA, índice considerado 

moderado conforme apontamento no sistema SIGAME, sendo utilizado 13,77% do orçamento 

total previsto, com a realização de 31 eventos de capacitação, ofertados nos 32 Núcleos 

Regionais de Educação até o final de abril, registrados no Sistema de Capacitação dos 

Profissionais de Educação – SICAPE 

 

c) Análise das Metas: 

 Podemos considerar que a meta proposta vem de encontro aos objetivos do programa pois 

busca ofertar a formação continuada aos profissionais da educação que, se executada, 

promoverá avanços significativos no processo de ensino do Estado do Paraná. 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 Esta unidade avaliativa classifica que os indicadores propostos no programa, parecem 

pertinentes, uma vez que estão diretamente relacionados com a proposta deste projeto 

atividade. Ressalta-se que as capacitações promovem a oportunidade no desenvolvimento de 

qualificação profissional aos envolvidos no processo educativo, e possibilitam melhoria no 

sistema de ensino, garantido melhores índices educacionais ao sistema de ensino do Estado do 

Paraná, objetos de aferição dos indicadores propostos. 

 

Projeto Atividade 6469: Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com 

PARANAEDUCAÇÃO - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar. 

O projeto atividade propõe como meta “Instituições de Ensino Atendidas pelo Pessoal da 

Equipe de Apoio na Manutenção das Escolas”, para execução de ações previstas no Sistema 

Estadual de Educação, consubstanciados pelas ações constantes nos Planos de Ações 

Estratégicas Anuais do PARANAEDUCAÇÃO, mediante prestação de serviços de apoio técnico, 

administrativo-financeiro, aprovados pela SEED e pelo Conselho de Administração do 

PARANAEDUCAÇÃO, especificamente no que se refere à prestação de serviços de apoio 

técnico/contábil na gestão do transporte escolar, além de prestar serviços gerais à SEED pela 

alocação de empregados da categoria de agentes de apoio, do quadro em extinção da 

Entidade, para a realização das atividades de limpeza, conservação, elaboração de merendas e 

outras funções similares na rede estadual de ensino. 
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a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

  Entende-se que o projeto é viável, pois o contrato de gestão busca oferecer suporte 

técnico e administrativo as ações demandadas nesta Secretaria, no Instituto FUNDEPAR e nas 

instituições de ensino por meio da contratação de profissionais para apoio nas atividades de 

serviços de limpeza e preparação de merenda escolar.  

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 No 1º quadrimestre foi executado 94,6% do total previsto no PPA, índice considerado 

satisfatório conforme apontamento no sistema SIGAME, com a utilização de 30,73% do 

orçamento previsto para o exercício de 2020. 

 

c) Análise das Metas: 

 A meta apresentada é importante para auxiliar no desenvolvimento das atividades 

imprescindíveis ao bom funcionamento das unidades escolares, além de oferecer apoio técnico 

e contábil na execução e fiscalização das obras realizadas sob a gestão desta Secretaria. 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 Estabelecido no contrato de gestão com a PARANAEDUCAÇÃO, há a previsão de 

assistência técnica e administrativa as unidades escolares, por meio de prestação de serviços 

de limpeza e preparação de merenda escolar. Há de se considerar, que são serviços 

imprescindíveis ao bom funcionamento das atividades escolares.  

 Sendo assim, podemos considerar que os indicadores presentes, sofrem influência direta 

com o cumprimento das metas do projeto atividade em análise, pois os serviços que serão 

ofertados respondem positivamente a manutenção do sistema educacional. 

 

Relatório de Acompanhamento do PPA-2020/2023 - 2º Quadrimestre 

  

 O referido programa assegura o alinhamento de objetivos e metas das demandas da 

educação básica, com a adoção das ações esportivas da Matriz de Desenvolvimento Esportivo 

da Política de Esportes, que trata dos estágios de formação, transição, decisão e excelência 

esportiva, e esporte para a vida toda e readaptação, almejando convergir esporte e educação 

como instrumento para a governança, articulação e integração frente às demandas das 

sociedade civil organizada representada pelos agentes que compõem o Sistema Esportivo 

Estadual. 
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 Diante dos resultados educacionais e do propósito do Esporte, o Programa Educação e 

Esporte Transforma Paraná apresenta como objetivo geral realizar investimento e 

acompanhamento especializado nas ações educacionais voltadas para aprendizagem escolar, 

com ações nas diferentes áreas para a melhoria dos indicadores educacionais e investir no 

Esporte para todos os cidadãos, no âmbito escolar e não escolar. 

 Referente ao programa 05, estão associados e foram avaliados os seguintes Projetos 

Atividades: 

 

 Projeto Atividade 5002: Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da 

Educação. 

 Este projeto atividade propõe como meta “Avaliações Diagnósticas e de Desempenho da 

Educação Básica Realizadas”. 

 Após análise dos indicadores e dos dados inseridos no sistema SIGAME, bem como as 

informações encaminhadas pelos setores competentes, esta unidade de Controle Interno tece 

as seguintes considerações: 

  

f) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Nos parece ser viável a execução do projeto e das atividades, visto que foram planejadas a 

realização de quatro avaliações com cunho diagnóstico e de desempenho dos estudantes do 

Ensino Fundamental e Médio ao longo do ano letivo, sendo distribuídos uma avaliação por 

bimestre. 

 Nesse projeto atividade estão previstos a realização de avaliação diagnóstica Escolar. 

 No 2º quadrimestre, estava prevista a aplicação da 2ª Edição da Prova Paraná nos dias 05 

e 06/05/2020, no entanto, foi suspensa. 

  Houve uma necessidade de mudança no processo e, das quatro avaliações previstas 

para o bimestre, passou a ser considerada três por trimestre. 

 

g) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 A segunda edição da “Prova Paraná”, planejada para 05 e 06/05/2020, seriam avaliadas as 

disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas, porém, devido a pandemia do Covid-19, a aplicação 

foi suspensa. A nova data será definida quando retornarem as aulas presenciais.  

 As datas para aplicação da Prova Paraná Mais, também serão definidas após o retorno das 

aulas presenciais. 
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 De acordo com as informações do SIGAME, para a 2ª Edição da Prova Paraná a previsão é 

de 906.022 estudantes do Ensino Fundamental - Fase II e Ensino Médio. Quanto aos 

indicadores, não houve execução no 2º quadrimestre devido a suspensão da aplicação da Prova 

Paraná. 

A 3ª Edição da Prova Paraná Mais e a prova de Fluência foram canceladas. 

Índice foi considerado insatisfatório para o 2º quadrimestre. 

 

 

h) Análise das Metas: 

Percebemos que a proposta das metas planejadas, tanto a realização de avaliações 

diagnósticas e desempenho dos estudantes, quanto a execução do Censo Escolar, contribuem 

para alcançar o objetivo de construir uma educação de qualidade para o sistema estadual de 

ensino. 

 

i) Análise dos indicadores:  

 Esta unidade avaliativa, considera que os indicadores dimensionados para o programa 

Educação e Esporte: Transforma Paraná, são claros e estabelecem relação com as metas 

instituídas. 

 Podemos considerar, por exemplo, que o indicador que mede o IDEB da Educação Básica 

está inteiramente relacionado as ações propostas no projeto atividade em análise, uma vez que 

a execução das avaliações previstas e análise dos resultados obtidos permite intervenções 

pontuais e em tempo, para se atingir os índices esperados no programa. 

Os indicadores são computados quando a ação é realizada, na análise do 2º quadrimestre 

não há indicador, haja vista que a avaliação a ser realizada em maio foi suspensa. 

 

j) Avaliação quanto a eficiência, eficácia e efetividade: 

 Para análise da eficácia da Gestão Orçamentária, considerou-se os valores conforme 

tabela abaixo, extraídos do sistema SIGAME: 
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Quant Decrição Prevista (APPA) Realizada (ARPA)

Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes 

do ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo
1 1

Executar o censo escolar da Educação Básica do Estado do 

Paraná
1 0

Quant Decrição Prevista (MPPA) * Realizada (MRPA)

3
Avaliações diagnósticas e de desempenho da Educação 

Básica Básica Realizadas (atualizado por trimestre)
3 1 0,333333 Ineficaz

*  Metas atualizadas (3 -  sendo 1 por trimestre)  segundo informação registradas nos campos "justificativa" e "parecer" no sistema SIGAME

Programa: 05 -Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE: 5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação

Ação atribuídas na LOA

Metas atribuídas no PPA
IEIM Índice de Eficácia

2 0,50

Índice de Eficácia

Parcialmente eficaz

IEIA

Eficácia da Gestão Orçamentária - 2º quadrimestre

 
Diante dos dados e valores apresentados, podemos considerar que a eficácia da Gestão 

Orçamentária referente ao Projeto Atividade em análise é parcialmente eficaz, podendo ser 

atribuído a ação de realização do censo escolar que não ocorreu no período em análise. Vale 

lembrar que o censo escolar acontece em duas etapas, conforme informação do site “dia a dia 

educação”, sendo uma etapa de coleta de dados no início do ano letivo e outra no final do 

período escolar, portanto, se considerarmos somente uma ação atribuída na LOA a ser realizada 

no período, a análise para esse quesito seria considerada eficaz. 

 Em relação a Meta atribuída no PPA, após o cálculo com a aplicação da fórmula matemática 

indicada no Guia Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, elaborado pela 

Controladoria Geral do Estado, o índice apresentado foi considerado ineficaz, com resultado do 

IEIM igual a 0,33. Importante mencionar neste caso, que inicialmente estavam previstas 4 

avaliações anuais, sendo uma por bimestre. Foi alterada para 3 avaliações, sendo uma por 

trimestre, dado ao problema vivenciado com a situação da pandemia do Covid19. Na aplicação 

do modelo matemático foi utilizado o número total das metas do PPA, conforme consta na 

planilha acima, o que possivelmente induz a uma análise equivocada, pois no 2º quadrimestre 

seria possível somente uma avaliação, pois a segunda avaliação teve sua programação alterada 

para o mês de setembro do corrente ano.  

Dessa forma, o resultado seria IEIM = 1, com índice considerado eficaz. 

 Para análise da eficiência da Gestão Orçamentária, considerou-se os valores conforme 

tabela abaixo, extraídos do sistema SIGAME: 
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EFDO Índice de Eficiência EFOA Índice de Eficiência

Realizar avaliação diagnóstica e de 

desempenho dos estudantes do ensino 

fundamental e médio ao longo do ano 

letivo

20.463.386,00 3 1.945.498,20    18.674.586,00 1 3,51
Despesas 

eficientes
3,20

Despesas 

eficientes

*  Metas atualizadas (3 -  sendo 1 por trimestre)  segundo informação registradas nos campos "justificativa" e "parecer" no sistema SIGAME

Eficiência da Disponibilidade 

Orçamentária

Eficiência do Orçamento 

Atualizado

Eficiência da Gestão Orçamentária - 2º quadrimestre
Programa: 05 -Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE: 5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação

Decrição da meta
Disponibilidade 

Orçamentária

Meta prevista 

por PA *
Valor liquidado

Orçamento 

atualizado

Meta realizada 

por PA

 
Na análise dos valores apresentados, podemos considerar que a eficiência da Gestão 

Orçamentária no 2º quadrimestre referente ao Projeto Atividade 5002, para os quesitos 

“Eficiência da Disponibilidade Orçamentária” e “Eficiência do Orçamento Atualizado” foram 

considerados eficazes, conforme resultados dos cálculos do EFDO = 3,51 e EFOA = 3,20. 

Quanto a Efetividade, que mede os efeitos positivos ou negativos dos resultados do projeto 

atividade, constatamos, por meio de dados apresentados no Sistema SIGAME, que ocorreu 

apenas a 1ª Edição da “Prova Paraná”, dessa forma, os resultados quanto ao rendimento dos 

alunos não estão disponíveis para análise em relação ao índice atual. Contudo, essa Unidade 

Avaliativa compreende ser efetivo pois, mesmo em meio a uma pandemia causada pelo Covid 

19, produziu-se base de dados para intervenções futuras, objetivando assim a melhoria da 

qualidade do ensino. 

 

 Projeto Atividade 6093: Manutenção da Educação Infantil na Rede Pública Estadual 

O referido projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados na Educação 

Infantil sob Responsabilidade da Rede Pública Estadual”, e caracteriza-se em manter a 

educação infantil viabilizando recursos para essa etapa em unidades de atendimento para as 

crianças ciganas, do campo, indígenas e quilombolas, acampamentos, e em situação de 

itinerância. Visa apoiar os municípios, ampliar a oferta do curso de Formação de Docentes da 

Educação Infantil e dos anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade Normal, nível 

médio, para formação de professores desta etapa de ensino entre outros objetivos.  

 

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Percebe-se pelos valores registrados no sistema SIGAME, referente ao 2º quadrimestre, 

que a execução excedeu a quantidade prevista para 2020.  

 Considera-se viável o respectivo programa, frisa-se que houve aumento de matrículas em 

relação ao 1º quadrimestre. 
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f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 De acordo com os dados registrados no sistema SIGAME, os resultados apresentados ao 

final do 2º quadrimestre são excedentes, sendo que foi realizado 104,2% do projeto em questão. 

Importante mencionar que foi empenhado no período 38,5% do orçamento total, com base 

nos levantamentos colhidos do sistema ao final do 2º quadrimestre. 

 

g) Análise das Metas: 

 Conforme a apuração dos dados, no Sistema SIGAME, das mesorregiões Centro Oriental, 

Centro Sul, Metropolitana de Curitiba, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste e Sudoeste, 

no 2º quadrimestre as matrículas nesta modalidade totalizaram 1.054 (hum mil e cinquenta e 

quatro), sendo que, os resultados são excedentes em relação a previsão para 2020. A 

quantidade de matrículas ultrapassou, aproximadamente, 4,25% da previsão para o presente 

ano. 

 

h) Análise dos indicadores: 

 É do entendimento desta Unidade que os indicadores estão em consonância com os 

objetivos propostos, considerando que ao avaliar as taxas de abandono escolar é possível traçar 

metas para evitar os problemas com a evasão escolar. 

 Os indicadores podem ser considerados viáveis. 

  

Projeto Atividade 6097: Valorização da Educação Básica – Magistério. 

 Este projeto atividade propõe como meta “Redução dos Afastamentos para Tratamento de 

Saúde dos Professores”.  

 

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Projeto viável considerando que diminuindo o número de afastamento dos servidores 

públicos, haverá a promoção da melhor qualidade de vida dos professores, e consequentemente 

a melhoria da qualidade do processo de ensino aprendizagem. 

 Análise foi prejudicada em função da ausência de dados registrados no sistema SIGAME 

referente ao 2º quadrimestre, principalmente em relação as ações realizadas para redução dos 

afastamentos dos professores para tratamento de saúde. 

 

 

 

 

140
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



139 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 O índice de redução de afastamentos dos professores decorrentes de problemas de saúde, 

previsto para o ano de 2020 é de 75,5%. Não foi possível avaliar a execução do projeto no 2º 

quadrimestre, haja vista que não foram inseridos dados no Sistema SIGAME.  

       Conforme informado pelo GOFS/SEED em planilha envida à essa Unidade de Controle 

Interno via e-mail, o valor empenhado para o 2º quadrimestre corresponde à 36,36% do 

orçamento disponibilizado. 

 Quanto ao cumprimento das metas nos parece ser insatisfatório, pois, entendemos ser 

necessário fortalecer ações para atingir os índices previstos.   

 

g) Análise da Meta: 

 Vale lembrar aqui a meta desejada, qual seja, reduzir os afastamentos para tratamento de 

Saúde dos Professores em 75,5%, com ações de: propor abertura de concurso público para 

composição do Quadro Próprio do Magistério (QPM); revisar e redefinir as políticas de 

contratação, de retenção e de desenvolvimento profissional dos professores, com capacitação 

continuada; promover ações com vistas à saúde ocupacional de professores e funcionários da 

educação, buscando a prevenção de doenças e demais problemas que possam se originar no 

ambiente de trabalho. 

 Ao analisar a meta desejada, bem como, as ações previstas, podemos afirmar que, se 

atingidas, trariam resultados positivos para a saúde dos professores.  

 

h) Análise dos indicadores: 

 O objetivo deste projeto atividade tem como meta a valorização da Educação Básica – 

Magistério, com o intuito de diminuir os afastamentos dos profissionais, mas, nos parece que os 

indicadores propostos não tratam especificamente de situações relacionadas a saúde 

ocupacional. 

 

Projeto Atividade 6098:  Valorização da Educação Básica – Administrativo 

 Este projeto atividade propõe como meta “Funcionário Substituído em Razão de Vacância 

do Cargo”. Este projeto caracteriza-se em atender a demanda escolar garantindo o 

funcionamento das unidades por meio do gerenciamento dos gastos com a estrutura de pessoal 

administrativo nos estabelecimentos de ensino que ofertam a educação básica. Manutenção da 

folha de pagamento e aprovisionamento de recursos para contratação por meio do Processo 

Seletivo Simplificado (PSS) para Assistentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Gerais. 

Realizar estudos e propor abertura de concurso público para composição do Quadro de 
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Funcionários da Educação Básica (QFEB). Promover ações com vistas à saúde ocupacional de 

funcionários da educação, buscando a prevenção de doenças e demais problemas que possam 

se originar no ambiente de trabalho. 

 

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 A execução do projeto é viável tendo em vista a necessidade de atendimento aos alunos e 

comunidade escolar, em especial nas substituições de servidores em cargos administrativos em 

vacância. 

 Análise foi prejudicada em função da ausência de registros dos dados no sistema SIGAME, 

principalmente em relação as ações realizadas para substituição dos servidores dos cargos 

vagos. 

 

f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Não foi computada a realização de ações no 2º quadrimestre, não sendo possível avaliar a 

execução do projeto atividade no período mencionado. 

 Segundo informação do GOFS/SEED, no segundo quadrimestre utilizou-se 39,15% do 

orçamento estipulado para o ano de 2020. 

  

g) Análise das Metas: 

 Ao analisar a meta desejada, podemos considerar que trazem resultados positivos para o 

processo ensino aprendizagem, visto a importância dos servidores administrativos e de serviços 

gerais no suporte as ações escolares. 

 

h) Análise dos indicadores: 

 O objetivo do projeto atividade busca a valorização da Educação Básica – Magistério, com 

preocupação quanto aos afastamentos dos profissionais, mas, nos parece que os indicadores 

propostos não tratam especificamente de situações relacionadas a saúde ocupacional 

 

Projeto Atividade 6371: Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 

Este projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados no Ensino 

Fundamental”, por meio de incentivo as práticas e participação dos alunos nos jogos escolares, 

fortalecimento do regime de educação entre Estado e Municípios e ações para permanência dos 

alunos nas instituições públicas. 
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e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Os dados disponíveis quando do levantamento do 2º quadrimestre não são suficientes para 

se ter conhecimento do índice exato de estudantes matriculados no Ensino Fundamental - Fase 

II, nesse período, na Rede Estadual.  

 O meio de avaliação não é eficiente, pois os dados são extraídos do SERE, sistema de 

registro de matrículas, e esse sistema não é utilizado por todas as instituições da rede privada 

de ensino, portanto, os dados obtidos não são exatos. 

 Há de se mencionar, que o projeto atividade é viável, pois promovem a participação dos 

estudantes nas atividades propostas nas respectivas metas, possibilitando a permanência dos 

estudantes matriculados no sistema de ensino, além de promover o incentivo para aumento das 

matrículas.  

 

f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Não foi informado realização de ações nesse projeto atividade para o 2º quadrimestre, 

sendo assim, não houve avaliação da análise de modo a evitar distorções quando do 

fechamento do percentual oficial do Censo Escolar. 

 Nesse quesito, temos a informar que não houve registro sobre o cumprimento das metas 

físicas, vez que, os dados registrados foram insuficientes para conhecimento do índice de 

alunos matriculados no Ensino Fundamental - Fase II.  

 

g) Análise da Meta: 

 Ao analisar a meta que é de 85,20% de estudantes matriculados no Ensino Fundamental 

para 2020, entendemos ser adequada, se atingida. 

 Para constar, como informação complementar, no 2º quadrimestre do ano de 2020, a Rede 

Estadual de Ensino continuou apresentando 95,53% das matrículas do Ensino Fundamental, 

enquanto que a Rede Municipal apresentou 1,23%, e a rede privada 3,24%, entretanto, o 

resultado das instituições privadas é parcial, vez que, como já manifestado acima, os dados são 

extraídos do sistema SERE, e esse sistema não é utilizado por todas as instituições da rede 

privada.  

  

d) Análise dos indicadores: 

 Por meio dos indicadores propostos, consegue-se analisar os dados e prover providências 

importantes para o bom andamento das ações referentes ao processo escolar do Estado do 

Paraná. Assim, os indicadores desse projeto podem ser considerados viáveis. 
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Projeto Atividade 6372: Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio 

Este projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados no Ensino Médio”, por 

meio de incentivo as práticas e participação dos alunos nos jogos escolares e ações para 

permanência dos alunos nas instituições públicas estaduais. 

  

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Esta unidade avaliativa percebe que o projeto e as atividades são viáveis, pois promovem a 

participação dos estudantes do ensino médio nas atividades propostas na respectiva meta, 

possibilitando a permanência dos estudantes matriculados no sistema de ensino, além de 

promover o incentivo para aumento das matrículas. 

 Merece destaque, a informação de que os dados disponíveis quando do levantamento do 

2º quadrimestre não são suficientes para se ter conhecimento do índice exato de estudantes 

matriculados no Ensino Médio, nesse período.  

 O meio de avaliação não é eficiente, pois os dados são extraídos do SERE, sistema de 

registro de matrículas, e esse sistema não é utilizado por todas as instituições da rede privada 

de ensino, portanto, os dados obtidos não são exatos e o projeto trata das matrículas em todas 

as redes de ensino. 

    

f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Nesse quesito, temos a informar que não houve registro sobre o cumprimento das metas 

físicas, vez que, os dados do 2º quadrimestre foram insuficientes para conhecimento do índice 

de alunos matriculados no Ensino Médio.  

 Informamos, que o registro sobre o cumprimento das metas físicas não foi efetuado devido 

aos dados do segundo quadrimestre, inseridos no sistema SERE, serem insuficientes para 

conhecimento do índice de alunos matriculados no Ensino Médio. Assim, esses dados estariam 

distorcidos em relação ao Censo Escolar. 

 Foi informado no sistema SIGAME, o índice 0 (zero) como realizado, de modo a evitar 

distorções quando do fechamento do percentual oficial do Censo Escolar. 

  

g) Análise da Meta: 

 Na análise das metas propostas, verifica-se, que se atingida cumprem o objetivo 

finalístico do projeto atividade, pois incentiva a prática de esportes aos estudantes do ensino 

médio que é de 85,30% de estudantes matriculados no Ensino Médio para o período de 2020, 

entendemos ser adequada, se atingida. 
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 Sendo assim, é válido informar que no segundo quadrimestre do ano de 2020, a Rede 

Estadual de Ensino apresentou 97,14% das matrículas do Ensino Médio, enquanto que a rede 

privada 2,86%, porém, o resultado das instituições privadas é parcial, vez que, como já 

mencionado, os dados são extraídos do sistema SERE, e esse sistema não é utilizado por todas 

as instituições da rede privada. 

 

h) Análise dos indicadores:  

   Os indicadores propostos são viáveis, pois através de análise de dados é possível 

promover melhorias do processo educacional. 

 

Projeto Atividade 6373: Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação 

Especial. 

Este projeto atividade propõe como meta a manutenção das “Instituições de Ensino 

Atendidas com Repasse de Recursos por Meio de Convênio”, com parcerias através de Termos 

de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil, mantenedoras das Escolas de 

Educação Especial e Centros de Atendimentos Especializados para promover igualdade de 

condições para o acesso, permanência e qualidade de escolarização das pessoas com 

Deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação e 

Transtornos Funcionais Específicos. 

  

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto é viável, vez que, as parcerias estão em andamento junto a 400 

(quatrocentas) entidades mantenedoras das escolas e centros que oferecem educação na 

modalidade especial e atendimentos educacionais especializados. 

 

f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Nota-se, pela análise das planilhas inseridas no sistema SIGAME, que foi atingido o 

cumprimento da meta para o ano de 2020. Frisa-se que os reembolsos foram efetuados 

mensalmente. Nos parece que o índice é satisfatório. Atendimento de 100% das instituições. 

    

g) Análise da Meta: 

 A meta desse projeto é o atendimento com repasse de recursos técnicos e financeiro a 

quatrocentas Instituições de Ensino na Modalidade de Educação Especial e Centros de 

Atendimento Especializados, mantidos pelas Organizações da Sociedade Civil, por meio de 

Parcerias. Nesse projeto estão sendo atendidas as escolas das dez mesorregiões do Estado. O 
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valor empenhado para o 2º quadrimestre corresponde a 26,3% do total previsto, conforme 

informações do GOFS. 

 

h) Análise dos indicadores:  

 O projeto atividade tem como objetivo o desenvolvimento da Educação Básica na 

Modalidade Especial, por meio dos repasses de recursos técnicos e financeiros e, o 

conhecimento dos índices referente ao sistema de ensino observados nos indicadores, são 

importantes para o dimensionamento e encaminhamentos inerentes a educação inclusiva.  

 Assim, a de se considerar que os indicadores propostos são pertinentes. 

 

Projeto Atividade 6374: Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos – 

EJA. 

Este projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados na Educação Básica 

por meio da Educação de Jovens e Adultos”, com oferta de vagas para jovens, adultos e idosos 

e busca promover políticas públicas de escolarização aos jovens, adultos e idosos para a 

garantia de formação integral ao longo da vida, da alfabetização às diferentes etapas da 

educação básica, inclusive àqueles em situação de privação de liberdade, reduzindo os índices 

de analfabetismo da população paranaense. 

  

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Entende-se que o projeto é viável, pois promove políticas públicas de escolarização de 

jovens, adultos e idosos e, consequentemente, reduzindo a taxa de analfabetismo na população 

paranaense. 

 

f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Conforme dados informados no sistema SIGAME, até o final do 2º quadrimestre, o índice 

de execução foi de 64,48% do total previsto para 2020. 

   

g) Análise das Metas: 

 Diante do que foi proposto pelo projeto, que é o atendimento dos jovens, adultos e idosos, 

inclusive os estudantes em privação de liberdade, a meta está contribuindo para a educação, até 

o final de agosto foi registrado no SERE nesta modalidade, o total de 83.251 (oitenta e três mil, 

duzentos e cinquenta e uma) matrículas, a redução em relação ao 1º quadrimestre foi de 

34,54%, o que ocorreu, conforme dados extraídos do SIGAME, devido a auditoria realizada nas 
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matrículas e, considerando a semestralidade das matrículas para esta modalidade, bem como 

pela redução da procura durante a pandemia do Covid-19. 

 

h) Análise dos indicadores:  

 Conhecendo os índices referente ao sistema de ensino, como taxas de evasão, índice do 

IDEB, entre outros, elementos que estão propostos nos indicadores do programa Educação e 

Esporte: Transforma Paraná, há possibilidades de intervenções em tempo hábil para a melhoria 

do sistema de ensino, entre elas, propostas públicas para o fortalecimento da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA. 

 Nos parece que os indicadores são viáveis em relação ao projeto atividade.   

  

Projeto Atividade 6464: Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos 

Recursos Tecnológicos Educacionais. 

Este projeto atividade propõe como meta “Instituições de Ensino Atendidas com Aquisição 

de Equipamentos e Recursos Tecnológicos”, por meio de melhorias no parque tecnológico das 

instituições públicas, com objetivo de promover a modernização do parque tecnológico e da 

infraestrutura de comunicação de dados da SEED, a disponibilização, integração e atualização 

de sistemas informatizados de gestão educacional para melhorar as práticas pedagógicas e 

administrativas 

  

 

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto é viável, tendo em vista que a área tecnológica está em constante 

inovação e é necessário para acompanhar os avanços tecnológicos os devidos investimento e 

ações na área. 

 

f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 De acordo com as informações obtidas no sistema SIGAME e dados encaminhados pelo 

Setor de Planejamento - NPS desta Secretaria, o índice previsto para 2020 foi atingido, tendo 

em vista que as ações foram aplicadas nas 2.143 escolas das mesorregiões do Estado, índice 

satisfatório de 100%. 

    

g) Análise das Metas: 

 Tendo em vista a suspensão das aulas por conta da pandemia da Covid-19, no 2º 

quadrimestre continuam as demandas com a produção de áudio e vídeo, para gravação/edição 
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de vídeoaulas para oferta das Aulas EAD, atendendo professores e estudantes. Todas as 

escolas da rede pública estadual foram contempladas com esta ação. 

 Dentro desse projeto também foram ofertados cursos de formação continuada aos 

profissionais da educação para utilização das plataformas. 

 Observa-se, portanto, que as metas são viáveis para o que se destina. 

 

h) Análise dos indicadores: 

 Consideramos que os indicadores estão em relação direta com o projeto atividade em 

questão, sendo que a análise das ações dos respectivos indicadores de inovação tecnológica 

propostas, se concretizadas, são elementos fundamentais ao dinamismo das práticas 

pedagógicas, com conceitos didáticos inovadores e fundamentais com condições de auxiliar no 

mecanismo de permanência dos alunos no sistema escolar, evitando a evasão.   

 

Projeto Atividade 6465: Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio. 

O projeto atividade propõe como meta “Instituições de Ensino que Ofertam Cursos de 

Educação Profissional de Nível Médio”, por meio de oferta de vagas de Educação Profissional, 

com oferta de cursos de Educação Profissional de acordo com as demandas do mundo do 

trabalho, visando ampliar as oportunidades de trabalho e renda, desenvolvimento de políticas 

públicas para garantir a implementação, orientação, acompanhamento e regulação dos cursos 

de Educação Profissional, ampliação da oferta de cursos da Educação Profissional baseado na 

vocação econômica da região, ampliação da oferta de cursos técnicos agrícolas para municípios 

que tenham a vocação agropecuária, entre outras ações. 

  

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto é viável, pois amplia a oportunidade de trabalho e renda aos 

estudantes da rede paranaense de ensino, com oferta de aperfeiçoamento profissional e técnico 

aos envolvidos. 

 

f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Na rede estadual de ensino existem 330 escolas que ofertam a educação profissional, o 

índice de 98,2% já havia sido atingido no 1º quadrimestre em relação a meta estipulada para 

2020, conforme dados constantes no PPA, considerado satisfatório. 

 Ressalta-se que estão previstas a execução de 14 obras nesse projeto, porém, até o final 

do 2º quadrimestre consta a contratação de empresa para construção do CEP de Diamante do 

Norte da mesorregião Noroeste. Conforme informação do Instituto FUNDEPAR, as fases para 
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execução das obras não estão ocorrendo conforme as datas previstas no cronograma, tendo em 

vista a epidemia do Covid-19, que interferiu na elaboração dos elementos técnicos, planilhas 

orçamentárias e aprovação nos órgãos competentes, bem como dificultando o deslocamento de 

alguns profissionais essenciais que são do grupo de risco, em agosto houve reunião com os 

departamentos envolvidos para elaboração de um novo cronograma. 

  

g) Análise das Metas: 

 Esta unidade avaliativa, entende que a meta proposta de ofertar vagas de Educação 

Profissional de nível médio aos estudantes paranaenses é positiva para o propósito a que se 

destina, pois com a oferta de cursos de Educação Profissional de acordo com as demandas do 

mundo do trabalho, amplia as oportunidades de trabalho e renda aos envolvidos.  

 

h) Análise dos indicadores: 

 A análise e acompanhamento dos índices observados nos indicadores propostos no 

programa contribuem para o que o projeto atividade se propõe.  

 A oferta de cursos de Educação Profissional de acordo com as demandas do mundo do 

trabalho e o desenvolvimento de políticas públicas para garantir a implementação dessa 

modalidade de ensino possibilitam o desenvolvimento de melhores índices educacionais e 

ampliação do número de estudantes na rede estadual. Portanto, os indicadores estão 

relacionados com o objeto do programa. 

 

Projeto Atividade 6466: Fortalecimento da Gestão Escolar 

O projeto atividade propõe como meta “Frequência Escolar na Rede Pública Estadual de 

Educação”, com propostas de intervenção pedagógica e administrativa, na formação de 

docentes e gestores no sentido de inovar as práticas aplicadas nas unidades escolares, além de 

fortalecer as instâncias colegiadas como medidas a garantir a segurança nas instituições de 

ensino do Estado do Paraná. 

  

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto é viável, pois visa manter a segurança nas instituições escolares 

além de promover o fortalecimento da gestão escolar para aprimorar o processo de ensino 

aprendizagem. 
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f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 No 2º quadrimestre foi realizado 88,75% da meta estabelecida, permitindo considerar os 

resultados obtidos como excedente de acordo com o SIGAME. 

 Vale mencionar que os dados são referentes ao período de fevereiro a agosto as aulas 

presenciais foram suspensas a partir de 20/03/2020 atendendo ao Decreto nº 4.230/2020.  

 

g) Análise das Metas: 

 Podemos avaliar, que as metas são importantes para o que se destina, pois visa a 

ampliação da segurança nas instituições de ensino e promove o fortalecimento da gestão 

escolar. 

 

h) Análise dos indicadores: 

 Uma gestão escolar eficiente traz resultados positivos ao sistema educacional e constitui 

base importante para a melhoria dos índices educacionais, avaliados nos indicadores propostos 

no programa Educação e Esporte: Transforma Paraná.  

 Sendo assim, consideramos que os indicadores têm referência com este projeto atividade. 

  

Projeto Atividade 6467: Formação Continuada 

O projeto atividade propõe como meta “Eventos de Formação Continuada para 

Profissionais da Educação Realizados”, com objetivo de melhorar o processo de ensino 

aprendizagem por meio da oferta de formação continuada aos profissionais da educação de 

todas as etapas da Educação Básica, oferecer cursos de atualização sobre as legislações 

educacionais, estabelecer regime de colaboração com os municípios para formação continuada 

em assuntos pedagógicos e administrativos, para os secretários municipais e Implantar 

programa de formação continuada presencial, à distância ou híbridos, em diferentes temas da 

educação e das áreas de conhecimento e disciplinas do currículo da educação básica, para 

professores, equipes pedagógicas, equipes gestoras, entre outras ações. 

  

 

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto é viável, pois busca a melhoria no processo de ensino 

aprendizagem por meio da oferta de formação continuada aos profissionais da educação em 

todas as etapas da Educação Básica, além de propor ações de colaboração com os municípios 

para formação continuada no âmbito pedagógico e administrativo, entre outras propostas 

relevantes para o cumprimento da meta estabelecida.  
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f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 No 2º quadrimestre foi executado 74% do total previsto nesse projeto atividade, índice 

satisfatório conforme apontamento no sistema SIGAME, sendo utilizado 4,87% do orçamento 

total previsto, com a realização de 40 eventos de capacitação proposto no Sistema de 

Capacitação dos Servidores -  SICAPE, ofertados nos 32 Núcleos Regionais de Educação até o 

final de agosto, e apenas os cursos na modalidade EAD ocorreram no 2º quadrimestre cujos 

proponentes são os departamentos da SEED. 

  

g) Análise das Metas: 

 Podemos considerar que a meta proposta vem de encontro aos objetivos do programa pois 

busca ofertar a formação continuada aos profissionais da educação, que se executada, 

promoverá avanços significativos no processo de ensino do Estado do Paraná. 

 

h) Análise dos indicadores: 

 Esta unidade avaliativa classifica que os indicadores propostos no programa, parecem 

pertinentes, uma vez que estão diretamente relacionados com a proposta deste projeto 

atividade.  

 

Projeto Atividade 6469: Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com 

PARANAEDUCAÇÃO - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar. 

O projeto atividade propõe como meta “Instituições de Ensino Atendidas pelo Pessoal da 

Equipe de Apoio na Manutenção das Escolas”, para execução de ações previstas no Sistema 

Estadual de Educação, consubstanciados pelas ações constantes nos Planos de Ações 

Estratégicas Anuais do PARANAEDUCAÇÃO, mediante prestação de serviços de apoio técnico, 

administrativo-financeiro, aprovados pela SEED e pelo Conselho de Administração do 

PARANAEDUCAÇÃO, especificamente no que se refere à prestação de serviços de apoio 

técnico/contábil na gestão do transporte escolar, além de prestar serviços gerais à SEED pela 

alocação de empregados da categoria de agentes de apoio, do quadro em extinção da 

Entidade, para a realização das atividades de limpeza, conservação, elaboração de merendas e 

outras funções similares na rede estadual de ensino. 

  

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

  Entende-se que o projeto é viável, pois o contrato de gestão busca oferecer suporte 

técnico e administrativo as ações demandadas nesta Secretaria, no Instituto FUNDEPAR e nas 
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instituições de ensino por meio da contratação de profissionais para apoio nas atividades de 

serviços de limpeza e preparação de merenda escolar.  

 

f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 No 2º quadrimestre foi executado 188,88% do total previsto no PPA, considerado 

excedente conforme apontamento no sistema SIGAME, com a utilização de 38,4% do 

orçamento previsto para o exercício de 2020.  

 

g) Análise das Metas: 

 A meta apresentada é importante para auxiliar no desenvolvimento das atividades 

imprescindíveis ao bom funcionamento das unidades escolares, além de oferecer apoio técnico 

e contábil na execução e fiscalização das obras realizadas sob a gestão desta Secretaria. 

 

h) Análise dos indicadores: 

 Estabelecido no contrato de gestão com a PARANAEDUCAÇÃO, há a previsão de 

assistência técnica e administrativa as unidades escolares, por meio de prestação de serviços 

de limpeza e preparação de merenda escolar, o que são serviços imprescindíveis ao bom 

funcionamento das atividades escolares.  

 Pode-se considerar que alguns indicadores presentes, sofrem influência direta com o 

cumprimento das metas do projeto atividade em análise, pois os serviços que serão ofertados 

respondem positivamente a manutenção do sistema educacional. 

 

- Relatório de Acompanhamento do PPA-2020/2023 - 3º Quadrimestre 

 

O referido programa assegura o alinhamento de objetivos e metas das demandas da 

educação básica, com a adoção das ações esportivas da Matriz de Desenvolvimento Esportivo 

da Política de Esportes, que trata dos estágios de formação, transição, decisão e excelência 

esportiva, e esporte para a vida toda e readaptação, almejando convergir esporte e educação 

como instrumento para a governança, articulação e integração frente às demandas das 

sociedade civil organizada representada pelos agentes que compõem o Sistema Esportivo 

Estadual. 

Diante dos resultados educacionais e do propósito do Esporte, o Programa Educação e 

Esporte Transforma Paraná apresenta como objetivo geral realizar investimento e 

acompanhamento especializado nas ações educacionais voltadas para aprendizagem escolar, 

com ações nas diferentes áreas para a melhoria dos indicadores educacionais e investir no 

Esporte para todos os cidadãos, no âmbito escolar e não escolar. 
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Referente ao programa 05, estão associados e foram avaliados os seguintes Projetos 

Atividades: 

 

Projeto Atividade 5002: Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da 

Educação. 

Este projeto atividade propõe como meta “Avaliações Diagnósticas e de Desempenho da 

Educação Básica Realizadas”. 

Considerando a análise dos indicadores e dos dados inseridos no sistema SIGAME, bem 

como as informações encaminhadas pelos setores competentes, esta unidade de Controle 

Interno tem as seguintes considerações: 

  

k) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Foram planejadas a realização de quatro avaliações com cunho diagnóstico e de 

desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio ao longo do ano letivo, sendo 

distribuídos uma avaliação por bimestre, o que torna o projeto atividade importante para o que se 

destina. 

Nesse projeto atividade estavam previstas a realização de avaliação diagnóstica Escolar, 

mas devido a pandemia do COVID – 19, houve a necessidade de suspender a 3ª e a 4ª Edição 

da Prova Paraná previstas para o ano de 2020, as avaliações foram reprogramadas para 2021.  

Quanto a Prova Paraná Mais, o Seminário de Análise dos Resultados, programado para 

2020, foi suspenso, a Edição prevista para ocorrer em novembro de 2020 foi reagendada para 

2021. 

 

l) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

Devido a pandemia do Covid-19, a aplicação das avaliações segunda edição da “Prova 

Paraná”, referente as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia, Ciências da Natureza e Ciências Humanas foram suspensas, sendo 

reprogramadas para maio de 2021. 

As 3ª e a 4ª edições das avaliações estão previstas para ocorrer no segundo semestre de 

2021.  

Não foram registrados índices para o 3º quadrimestre de 2020 no sistema SIGAME em 

função da não execução das avaliações devido a suspensão da aplicação da Prova Paraná, 

conforme informação do departamento responsável.  
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m) Análise das Metas:  

Os resultados de aprendizagem avaliados podem servir de parâmetro para a elaboração, 

planejamento e desenvolvimento de políticas educacionais para beneficiar o estudante. 

As informações coletadas na aplicação de cada edição da Prova Paraná Mais, em relação 

às médias de desempenho, permitirão identificar o nível de proficiência e o desempenho dos 

estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, tornando possível aos gestores 

municipal e estadual uma visão de desempenho das unidades de ensino de sua administração.  

A Prova Paraná objetiva apoiar os professores e gestores das escolas acerca dos 

conteúdos que os alunos já se absorveram e os quais ainda possuem defasagem, possibilitando 

a discussão com os alunos e o desenvolvimento das habilidades que ainda precisam ser 

aprimoradas. 

Sendo assim, consideramos que as propostas das metas planejadas contribuem para 

alcançar o objetivo de construir uma educação de qualidade para o sistema de ensino. 

 

n) Análise dos indicadores:  

Consideramos que os indicadores dimensionados para o programa Educação e Esporte: 

Transforma Paraná, são claros e estabelecem relação com as metas instituídas. 

Os indicadores são computados quando a ação é realizada, e, por não ter acontecido a 

execução das ações no 3º quadrimestre, os indicadores não foram aferidos. 

A divulgação do resultado do SAEB 2019, avaliação de nível nacional, demonstra que os 

resultados do Paraná foram bastantes expressivos em todos os níveis de formação, com 

destaque para o Ensino Médio, em relação as edições anteriores. O considerável avanço nos 

Anos Iniciais – 5º Ano, Anos Finais – 9º Ano e Ensino Médio – 3ª Série demonstra o valor das 

avaliações promovidas pelo SAEP.  

 

o) Avaliação quanto a eficiência, eficácia e efetividade: 

Para análise da eficácia da Gestão Orçamentária referente ao 3º quadrimestre foram 

considerados as informações encaminhados pelo GOFS/SEED, pois não constam ainda no 

sistema SIGAME, com previsão legal para inserção até 20/01/2021: 
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Quant Decrição Prevista (APPA) Realizada (ARPA)

Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes 

do ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo
1 0

Executar o censo escolar da Educação Básica do Estado do 

Paraná
1 0

Quant Decrição Prevista (MPPA) * Realizada (MRPA)

3
Avaliações diagnósticas e de desempenho da Educação 

Básica Básica Realizadas (atualizado por trimestre)
3 0 0 Ineficaz

*  Metas atualizadas (3 -  sendo 1 por trimestre)  segundo informação registradas nos campos "justificativa" e "parecer" no sistema SIGAME

Eficácia da Gestão Orçamentária

Programa: 05 -Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE: 5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação

Ação atribuídas na LOA

Metas atribuídas no PPA
IEIM Índice de Eficácia

2 0,00

Índice de Eficácia

Ineficaz

IEIA

Eficácia da Gestão Orçamentária - 3º quadrimestre

 
Conforme dados e valores apresentados na tabela acima, podemos considerar que a 

eficácia da Gestão Orçamentária referente ao Projeto Atividade 5002 em análise é ineficaz, tal 

resultado pode ser atribuído as ações previstas no respectivo projeto que foram suspensas 

devido a pandemia do COVID 19, sendo assim não houve emissão de empenhos. 

Quanto a Meta atribuída no PPA, após o cálculo, com base no Guia Prático de 

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, da Controladoria Geral do Estado, obteve-se o 

índice IEIM = 0, sendo considerado ineficaz, podendo ser justificado em razão da suspensão 

das avaliações previstas, sendo que foram reprogramadas para 2021 devido a pandemia do 

Covid19. Vale lembrar também que, a princípio estavam previstas 4 avaliações, porém, foi 

alterada para 3 avaliações, sendo uma por trimestre.  

Para análise da eficiência da Gestão Orçamentária, não foi possível efetuar o cálculo, pois 

com a suspensão das Edições das avaliações previstas não foi realizado empenho, o que 

permaneceu com o mesmo resultado do 2º quadrimestre, conforme demonstra a tabela abaixo. 

EFDO Índice de Eficiência EFOA Índice de Eficiência

Realizar avaliação diagnóstica e de 

desempenho dos estudantes do ensino 

fundamental e médio ao longo do ano 

letivo

20.463.386,00 3 1.945.498,20    18.674.586,00 1 3,51
Despesas 

eficientes
3,20

Despesas 

eficientes

*  Metas atualizadas (3 -  sendo 1 por trimestre)  segundo informação registradas nos campos "justificativa" e "parecer" no sistema SIGAME

Eficiência da Disponibilidade 

Orçamentária

Eficiência do Orçamento 

Atualizado

Eficiência da Gestão Orçamentária - 3º quadrimestre
Programa: 05 -Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE: 5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação

Decrição da meta
Disponibilidade 

Orçamentária

Meta prevista 

por PA *
Valor liquidado

Orçamento 

atualizado
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Portanto, há de considerar que a eficiência da Gestão Orçamentária referente ao Projeto 

Atividade 5002, para os quesitos “Eficiência da Disponibilidade Orçamentária” e “Eficiência do 

Orçamento Atualizado” foram considerados eficientes. 

No que diz respeito a Efetividade, que mede os efeitos positivos ou negativos dos 

resultados do projeto atividade, constatamos, por meio de dados apresentados no Sistema 

SIGAME, que em 2020 foi realizada apenas a 1ª Edição, da Prova Paraná Mais as demais 

Edições tiveram que ser suspensas. No entanto, é importante mencionar que com a divulgação 

do resultado do SAEB 2019, avaliação à nível nacional, os dados demonstram que o Paraná 

obteve resultados bastantes expressivos em todos os níveis de formação, com destaque para o 

Ensino Médio, em relação as edições anteriores em comparativo aos resultados do ano de 2019, 

o considerável avanço nos Anos Iniciais - 5º Ano, Anos Finais - 9º Ano e Ensino Médio - 3ª Série, 

demonstrando o valor das avaliações propostas pelos programas, haja vista que com base nos 

resultados das avaliações torna-se possível traçar metas para melhorar o nível de aprendizado, 

promoção de ações para a melhoria e execução da democratização do ensino, garantindo, a 

todos, igualdade de acesso e permanência no ambiente escolar. 

Entende-se que, os processos diagnósticos e formativos em Avaliação apresentam um 

papel fundamental na elaboração de políticas públicas e na consolidação de Gestão 

Democrática de qualidade na educação.  

 

Projeto Atividade 6093: Manutenção da Educação Infantil na Rede Pública Estadual 

O referido projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados na Educação 

Infantil sob Responsabilidade da Rede Pública Estadual”, e caracteriza-se em manter a 

educação infantil viabilizando recursos para essa etapa em unidades de atendimento para as 

crianças ciganas, do campo, indígenas e quilombolas, acampamentos, e em situação de 

itinerância. Visa apoiar os municípios, ampliar a oferta do curso de Formação de Docentes da 

Educação Infantil e dos anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade Normal, nível 

médio, para formação de professores desta etapa de ensino entre outros objetivos.  

 

i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Não há registros dos índices no sistema SIGAME para o 3º quadrimestre até a data da 

emissão deste relatório. No entanto, verificou-se que os valores registrados no sistema SIGAME, 

referente ao 2º quadrimestre, que a execução excedeu a quantidade prevista para 2020 e, 

portanto, é possível considerar o programa viável. 

 

j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 
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Não há registros no sistema SIGAME acerca dos índices para o 3º quadrimestre, porém, de 

acordo com os dados apontados no citado sistema, os resultados apresentados ao final do 2º 

quadrimestre foram excedentes, sendo que foi realizado 104,2% do projeto em questão.  

Conforme informação do GOFS, no 3º quadrimestre o desempenho orçamentário foi na 

ordem de 57,3% de emprenho do valor total previsto. 

 

 

k) Análise das Metas: 

De acordo com os registros, a meta para 2020 excedeu aproximadamente, 4,25% da 

previsão para o presente ano, pois conforme a apuração dos dados no Sistema SIGAME, das 

mesorregiões Centro Oriental, Centro Sul, Metropolitana de Curitiba, Norte Central, Norte 

Pioneiro, Oeste, Sudeste e Sudoeste, no 2º quadrimestre as matrículas nesta modalidade já 

estavam totalizando 1.054 (hum mil e cinquenta e quatro), sendo que, os resultados já estavam 

excedentes ao final do 2º quadrimestre. As análises dos resultados referentes ao 3º 

quadrimestre não foram inseridas nos sistemas de avaliação e monitoramento. 

 

l) Análise dos indicadores: 

É possível considerar os indicadores viáveis pois estão em consonância com os objetivos 

propostos, que por meio da avaliação das taxas de abandono escolar pode-se traçar metas e 

evitar a evasão escolar. 

  

Projeto Atividade 6097: Valorização da Educação Básica – Magistério. 

Este projeto atividade propõe como meta “Redução dos Afastamentos para Tratamento de 

Saúde dos Professores”.  

 

i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Os registros apresentados no sistema SIGAME são referentes ao 2º quadrimestre, e 

demonstra que uma quantidade menor de professores se afastaram para tratamento de saúde 

em relação à expectativa para o exercício. Embora esteja relacionado com a suspensão das 

aulas presenciais, o índice de 18,91%, apesar de ser considerado baixo, demonstra queda 

significativa de afastamentos e, consequentemente diminuição de custos com substituição de 

professores, o que torna o projeto em análise viável para o que se propõe. 

Quanto ao 3º quadrimestre, não há dados disponíveis no sistema SIGAME em relação as 

ações realizadas para redução dos afastamentos dos professores para tratamento de saúde nem 

os índices de redução dos afastamentos. 

157
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



156 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

 

j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

O índice de redução de afastamentos dos professores decorrentes de problemas de saúde, 

previsto para o ano de 2020 é de 75,5%. Não foi possível avaliar a execução do projeto no 3º 

quadrimestre, haja vista que não foram inseridos dados no Sistema SIGAME.  

Conforme informado pelo GOFS/SEED em planilha envida à essa Unidade de Controle 

Interno via e-mail, o valor empenhado para o 3º quadrimestre corresponde à 47,1% do 

orçamento disponibilizado. 

 

k) Análise da Meta: 

Vale lembrar aqui a meta desejada, qual seja, reduzir os afastamentos para tratamento de 

Saúde dos Professores em 75,5%, com ações de: propor abertura de concurso público para 

composição do Quadro Próprio do Magistério (QPM); revisar e redefinir as políticas de 

contratação, de retenção e de desenvolvimento profissional dos professores, com capacitação 

continuada; promover ações com vistas à saúde ocupacional de professores e funcionários da 

educação, buscando a prevenção de doenças e demais problemas que possam se originar no 

ambiente de trabalho. 

Ao analisar a meta desejada, bem como, as ações previstas, podemos afirmar que, se 

atingidas, trariam resultados positivos para a saúde dos professores. 

 

l) Análise dos indicadores: 

O objetivo deste projeto atividade tem como meta a valorização da Educação Básica – 

Magistério, com o intuito de diminuir os afastamentos dos profissionais, mas, nos parece que os 

indicadores propostos não tratam especificamente de situações relacionadas a saúde 

ocupacional. 

 

Projeto Atividade 6098:  Valorização da Educação Básica – Administrativo 

Este projeto atividade propõe como meta “Funcionário Substituído em Razão de Vacância 

do Cargo”. Este projeto caracteriza-se em atender a demanda escolar garantindo o 

funcionamento das unidades por meio do gerenciamento dos gastos com a estrutura de pessoal 

administrativo nos estabelecimentos de ensino que ofertam a educação básica. Manutenção da 

folha de pagamento e aprovisionamento de recursos para contratação por meio do Processo 

Seletivo Simplificado (PSS) para Assistentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Gerais. 

Realizar estudos e propor abertura de concurso público para composição do Quadro de 

Funcionários da Educação Básica (QFEB). Promover ações com vistas à saúde ocupacional de 
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funcionários da educação, buscando a prevenção de doenças e demais problemas que possam 

se originar no ambiente de trabalho. 

 

i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

A execução do projeto é viável tendo em vista a necessidade de atendimento aos alunos e 

comunidade escolar, em especial nas substituições de servidores em cargos administrativos em 

vacância. 

 

j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

k) Não foi computada a realização de ações no 3º quadrimestre, não sendo possível avaliar 

a execução do projeto atividade no período mencionado, porém, ao final do 2º quadrimestre foi 

executado 97,5% do total das metas previstas para o exercício de 2020. 

Segundo informação do GOFS/SEED, no terceiro quadrimestre utilizou-se 48,5% do 

orçamento estipulado para o exercício. 

 

l) Análise das Metas: 

Ao analisar a meta estipulada, podemos considerar que trazem resultados positivos ao 

processo ensino aprendizagem, visto a importância dos servidores administrativos e de serviços 

gerais no suporte as ações escolares.  

 

m) Análise dos indicadores: 

Entendemos que os indicadores são importantes pois o objetivo do projeto atividade busca a 

valorização da Educação Básica – Magistério, com preocupação quanto aos afastamentos dos 

profissionais.  

 

Projeto Atividade 6371: Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 

Este projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados no Ensino 

Fundamental”, por meio de incentivo as práticas e participação dos alunos nos jogos escolares, 

fortalecimento do regime de educação entre Estado e Municípios e ações para permanência dos 

alunos nas instituições públicas. 

 

h) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Podemos considerar que o projeto atividade é viável, pois promovem a participação dos 

estudantes nas atividades propostas nas respectivas metas, possibilitando a permanência dos 

estudantes matriculados no sistema de ensino, além de promover o incentivo para aumento das 
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matrículas. Porém, é importante mencionar que em 2020 não houveram eventos de prática 

esportiva devido a pandemia do COVID 19.  

A análise da execução do respectivo projeto referente ao 3º quadrimestre foi prejudicada, 

pois não foram inseridas informações no sistema SIGAME até a presente data.  

 

i) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

Não há informações acerca da realização de ações nesse projeto atividade para o 3º 

quadrimestre, sendo assim, ressalta-se que as informações registradas no SIGAME são 

referentes ao 2º quadrimestre, e consta que os dados foram insuficientes para conhecimento do 

índice total de alunos matriculados no Ensino Fundamental não houve análise de modo a evitar 

distorções quando do fechamento do percentual oficial do Censo Escolar. 

 

j) Análise da Meta: 

Devido aos problemas enfrentados com a pandemia do Covid-19, as metas foram 

prejudicadas quanto a possibilidade de execução em sua totalidade, mas, não descarta a 

qualidade de sua proposta, sendo positiva e com condições de serem atingidas em períodos 

normais. 

  

d) Análise dos indicadores: 

Por meio dos indicadores propostos, consegue-se analisar os dados e prover providências 

importantes para o bom andamento das ações referentes ao processo escolar do Estado do 

Paraná.  

Assim, os indicadores desse projeto podem ser considerados viáveis. 

 

Projeto Atividade 6372: Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio 

Este projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados no Ensino Médio”, por 

meio de incentivo as práticas e participação dos alunos nos jogos escolares e ações para 

permanência dos alunos nas instituições públicas estaduais. 

 

i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

O projeto e as atividades são viáveis, pois promovem a participação dos estudantes do 

ensino médio nas atividades propostas na respectiva meta, possibilitando a permanência dos 

estudantes matriculados no sistema de ensino, além de promover o incentivo para aumento das 

matrículas.  
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No ano de 2020 as atividades esportivas foram prejudicadas devido a pandemia de COVID 

19. 

  

j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

Não há informações acerca da realização de ações nesse projeto atividade para o 3º 

quadrimestre. Conforme informações disponibilizadas pelo GOFS, a execução orçamentária para 

o 3º quadrimestre foi de 6,8% do orçamento disponibilizado 

Ressalta-se que as informações registradas no SIGAME são referentes ao 2º quadrimestre, 

e consta que os dados foram insuficientes para conhecimento do índice de alunos matriculados 

no Ensino Médio.  

 

 

k) Análise da Meta: 

Na análise das metas propostas, verifica-se, que se atingida cumprem o objetivo finalístico 

do projeto atividade. 

 

l) Análise dos indicadores:  

Os indicadores propostos são viáveis, pois através de análise de dados é possível promover 

melhorias do processo educacional. 

 

Projeto Atividade 6373: Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação 

Especial. 

Este projeto atividade propõe como meta a manutenção das “Instituições de Ensino 

Atendidas com Repasse de Recursos por Meio de Convênio”, com parcerias através de Termos 

de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil, mantenedoras das Escolas de 

Educação Especial e Centros de Atendimentos Especializados para promover igualdade de 

condições para o acesso, permanência e qualidade de escolarização das pessoas com 

Deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação e 

Transtornos Funcionais Específicos. 

 

i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

O entendimento é que o projeto em questão é viável, vez que, as parcerias estão em 

andamento junto a 400 (quatrocentas) entidades mantenedoras das escolas e centros que 

oferecem educação na modalidade especial e atendimentos educacionais especializados. 
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j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

Nota-se pela análise das planilhas obtidas junto ao setor responsável que foi atingido o 

cumprimento da meta para o ano de 2020, sendo que os reembolsos foram efetuados 

mensalmente. Nos parece que o índice é satisfatório, haja vista o atendimento de 100% das 

instituições prevista nesse projeto. 

  

k) Análise da Meta: 

Esse projeto tem como meta o atendimento, por meio de repasse de recursos técnicos e 

financeiro, a quatrocentas Instituições de Ensino na Modalidade de Educação Especial e Centros 

de Atendimento Especializados, mantidos pelas Organizações da Sociedade Civil, através de 

Parcerias. O entendimento é de que a meta é possível, nesse projeto estão sendo atendidas as 

escolas das dez mesorregiões do Estado. 

 

 

l) Análise dos indicadores:  

O projeto atividade tem como objetivo o desenvolvimento da Educação Básica na 

Modalidade Especial, por meio dos repasses de recursos técnicos e financeiros e, o 

conhecimento dos índices referente ao sistema de ensino observados nos indicadores, são 

importantes para o dimensionamento e encaminhamentos inerentes a educação inclusiva.  

Assim, a de se considerar que os indicadores propostos são pertinentes, tendo em vista que 

todas as instituições na modalidade de educação especial estão sendo atendidas pelo respectivo 

projeto. 

 

Projeto Atividade 6374: Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos – 

EJA. 

Este projeto atividade propõe como meta “Estudantes Matriculados na Educação Básica por 

meio da Educação de Jovens e Adultos”, com oferta de vagas para jovens, adultos e idosos e 

busca promover políticas públicas de escolarização aos jovens, adultos e idosos para a garantia 

de formação integral ao longo da vida, da alfabetização às diferentes etapas da educação 

básica, inclusive àqueles em situação de privação de liberdade, reduzindo os índices de 

analfabetismo da população paranaense. 
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i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Entende-se que o projeto é viável, pois promove políticas públicas de escolarização de 

jovens, adultos e idosos e, consequentemente, reduzindo a taxa de analfabetismo na população 

paranaense. 

 

j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

A análise dos dados referente ao 3º quadrimestre foi prejudicada, tendo em vista que não há 

informações no sistema SIGAME. O índice de execução das metas apresentado no 2º 

quadrimestre foi de 64,4%, sendo considerado moderado. 

 

k) Análise das Metas: 

Diante da proposta do projeto, que é o atendimento dos jovens, adultos e idosos, inclusive 

os estudantes em privação de liberdade, a meta está contribuindo para a educação. 

 

l) Análise dos indicadores:  

Podemos considerar que os indicadores são viáveis, pois há possibilidade de intervenções 

em tempo hábil para a melhoria do sistema de ensino, entre elas, propostas públicas para o 

fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos – EJA, através do conhecimento dos índices 

referente ao sistema de ensino, como taxas de evasão, índice do IDEB, entre outros.  

  

Projeto Atividade 6464: Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos 

Recursos Tecnológicos Educacionais. 

Este projeto atividade propõe como meta “Instituições de Ensino Atendidas com Aquisição 

de Equipamentos e Recursos Tecnológicos”, por meio de melhorias no parque tecnológico das 

instituições públicas, com objetivo de promover a modernização do parque tecnológico e da 

infraestrutura de comunicação de dados da SEED, a disponibilização, integração e atualização 

de sistemas informatizados de gestão educacional para melhorar as práticas pedagógicas e 

administrativas 

 

i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

No exercício de 2020, a tecnologia se tornou ainda mais necessária principalmente devido 

ao isolamento social em função da situação pandêmica vivenciada, e, no sistema de ensino, fez-

se uso de recursos virtuais para dar atendimento ao processo de ensino e aprendizagem. 
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Dessa forma, entende-se que o projeto é viável, tendo em vista que a área tecnológica está 

em constante inovação e é necessário para acompanhar os avanços tecnológicos os devidos 

investimento e ações na área. 

 

j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

Embora não haja dados inseridos no sistema SIGAME referente ao 3º quadrimestre, 

podemos considerar, em função de informações do Setor de Planejamento - NPS desta 

Secretaria, o índice previsto para 2020 foi atingido ao final do 2º quadrimestre, considerando que 

as ações foram aplicadas nas 2.143 escolas das mesorregiões do Estado, índice satisfatório de 

100%.  

 

k) Análise das Metas: 

Podemos informar que as metas previstas são viáveis, pois se fizeram necessárias 

intervenções pontuais devido à crise sanitária que o Estado do Paraná vivenciou, principalmente 

nas ações de teletransmisssão de aulas, para atendimento aos alunos e manutenção do período 

letivo. 

 

l) Análise dos indicadores: 

Consideramos que os indicadores estão em relação direta com o projeto atividade em 

questão, sendo que a análise das ações dos respectivos indicadores de inovação tecnológica 

propostas, se concretizadas, são elementos fundamentais ao dinamismo das práticas 

pedagógicas, com conceitos didáticos inovadores e fundamentais com condições de auxiliar no 

mecanismo de permanência dos alunos no sistema escolar, evitando a evasão.  

 

Projeto Atividade 6465: Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio. 

O projeto atividade propõe como meta “Instituições de Ensino que Ofertam Cursos de 

Educação Profissional de Nível Médio”, por meio de oferta de vagas de Educação Profissional, 

com oferta de cursos de Educação Profissional de acordo com as demandas do mundo do 

trabalho, visando ampliar as oportunidades de trabalho e renda, desenvolvimento de políticas 

públicas para garantir a implementação, orientação, acompanhamento e regulação dos cursos 

de Educação Profissional, ampliação da oferta de cursos da Educação Profissional baseado na 

vocação econômica da região, ampliação da oferta de cursos técnicos agrícolas para municípios 

que tenham a vocação agropecuária, entre outras ações. 
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i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Entende-se que o projeto é viável, pois amplia a oportunidade de trabalho e renda aos 

estudantes da rede paranaense de ensino, com oferta de aperfeiçoamento profissional e técnico 

e desenvolvendo habilidades dos envolvidos.  

 

j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

Não foi possível efetuar análise do cumprimento das metas no 3º quadrimestre devido aos 

dados não estarem inseridos no sistema SIGAME, porém, as informações obtidas referentes ao 

2º quadrimestre, demonstram que na rede estadual de ensino existem 330 escolas que ofertam 

a educação profissional, atingiu o índice de execução de 98,2% no 2º quadrimestre em relação a 

meta prevista para 2020, sendo considerado satisfatório. 

Nesse projeto estão previstas a execução de 14 obras, de acordo com dados fornecidos 

pelo FUNDEPAR, responsável pela execução de obras da SEED, demonstram que foram 

contratadas empresas para construção do CEP de Diamante do Norte da mesorregião Noroeste, 

do CEP de Ibiporã e a contratação para ampliação do CE Wilson Jofre do município de 

Cascavel.  

  

k) Análise das Metas: 

O entendimento desta unidade avaliativa é de que a meta proposta de ofertar vagas de 

Educação Profissional de nível médio aos estudantes paranaenses é positiva para o propósito a 

que se destina, pois com a oferta de cursos de Educação Profissional de acordo com as 

demandas do mundo do trabalho, amplia as oportunidades de trabalho e renda aos envolvidos.  

 

l) Análise dos indicadores: 

Os indicadores propostos no programa contribuem para o que o projeto atividade se propõe, 

pois, a oferta de cursos de Educação Profissional de acordo com as demandas do mundo do 

trabalho e o desenvolvimento de políticas públicas para garantir a implementação dessa 

modalidade de ensino possibilitam o desenvolvimento de melhores índices educacionais e 

ampliação do número de estudantes na rede estadual.  

 

Projeto Atividade 6466: Fortalecimento da Gestão Escolar 

O projeto atividade propõe como meta “Frequência Escolar na Rede Pública Estadual de 

Educação”, com propostas de intervenção pedagógica e administrativa, na formação de 

docentes e gestores no sentido de inovar as práticas aplicadas nas unidades escolares, além de 
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fortalecer as instâncias colegiadas como medidas a garantir a segurança nas instituições de 

ensino do Estado do Paraná. 

  

i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Entende-se que o projeto é viável, pois visa manter a segurança nas instituições escolares 

além de promover o fortalecimento da gestão escolar para aprimorar o processo de ensino 

aprendizagem. 

 

j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

A análise das metas referente ao 3º quadrimestre foi prejudicada tendo em vista que os 

dados não foram registrados no SIGAME até o momento, porém, podemos considerar que as 

metas estão sendo cumpridas visto que ao final do 2º quadrimestre já foram executadas 97,7% 

da meta prevista para o exercício. 

  

k) Análise das Metas: 

Podemos avaliar, que as metas são importantes para o que se destina, pois visa a 

ampliação da segurança nas instituições de ensino e promove o fortalecimento da gestão 

escolar. 

 

l) Análise dos indicadores: 

Podemos considerar que os indicadores têm referência com o projeto atividade e é possível 

de ser atingido considerando os índices de referência. 

Importante ressaltar que uma gestão escolar eficiente traz resultados positivos ao sistema 

educacional e constitui base importante para a melhoria dos índices educacionais. 

 

Projeto Atividade 6467: Formação Continuada 

O projeto atividade propõe como meta “Eventos de Formação Continuada para Profissionais 

da Educação Realizados”, com objetivo de melhorar o processo de ensino aprendizagem por 

meio da oferta de formação continuada aos profissionais da educação de todas as etapas da 

Educação Básica, oferecer cursos de atualização sobre as legislações educacionais, estabelecer 

regime de colaboração com os municípios para formação continuada em assuntos pedagógicos 

e administrativos, para os secretários municipais e Implantar programa de formação continuada 

presencial, à distância ou híbridos, em diferentes temas da educação e das áreas de 

conhecimento e disciplinas do currículo da educação básica, para professores, equipes 

pedagógicas, equipes gestoras, entre outras ações. 
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i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Entende-se que o projeto é viável, pois busca a melhoria no processo de ensino 

aprendizagem por meio da oferta de formação continuada aos profissionais da educação em 

todas as etapas da Educação Básica, além de propor ações de colaboração com os municípios 

para formação continuada no âmbito pedagógico e administrativo, entre outras propostas 

relevantes para o cumprimento da meta estabelecida.  

 

j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

De acordo com informações do GOFS/SEED, os dados orçamentários e financeiros serão 

inseridos no sistema SIGAME até dia 21/01/2020, e, portanto, não foi possível efetuar análise 

referente ao 3º quadrimestre 

  

k) Análise das Metas: 

Podemos considerar que a meta proposta vem de encontro aos objetivos do programa pois 

busca ofertar a formação continuada aos profissionais da educação, que se executada, 

promoverá avanços significativos no processo de ensino do Estado do Paraná.  

 

l) Análise dos indicadores: 

Esta unidade avaliativa classifica que os indicadores propostos no programa são 

pertinentes, uma vez que estão diretamente relacionados com a proposta deste projeto 

atividade.  

 

Projeto Atividade 6469: Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com 

PARANAEDUCAÇÃO - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar. 

O projeto atividade propõe como meta “Instituições de Ensino Atendidas pelo Pessoal da 

Equipe de Apoio na Manutenção das Escolas”, para execução de ações previstas no Sistema 

Estadual de Educação, consubstanciados pelas ações constantes nos Planos de Ações 

Estratégicas Anuais do PARANAEDUCAÇÃO, mediante prestação de serviços de apoio técnico, 

administrativo-financeiro, aprovados pela SEED e pelo Conselho de Administração do 

PARANAEDUCAÇÃO, especificamente no que se refere à prestação de serviços de apoio 

técnico/contábil na gestão do transporte escolar, além de prestar serviços gerais à SEED pela 

alocação de empregados da categoria de agentes de apoio, do quadro em extinção da Entidade, 

para a realização das atividades de limpeza, conservação, elaboração de merendas e outras 

funções similares na rede estadual de ensino. 
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i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Entende-se que o projeto é viável, pois o contrato de gestão busca oferecer suporte técnico 

e administrativo as ações demandadas nesta Secretaria, no Instituto FUNDEPAR e nas 

instituições de ensino por meio da contratação de profissionais para apoio nas atividades de 

serviços de limpeza e preparação de merenda escolar.  

 

j) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

Segundo informações registradas no sistema SIGAME, a quantidade de escolas atendidas 

pelo PARANAEDUCAÇÃO diminuiu, em relação ao previsto para 2020, tendo em vista que não 

serão abertos mais contratos de apoio à manutenção com o PARANAEDUCAÇÃO. Dados 

referentes ao 3º quadrimestre ainda não estão inseridos no sistema, o que dificulta uma análise 

mais apurada quanto ao cumprimento das metas, porém observamos que ao final do 2º 

quadrimestre já haviam sido executados 94,2% das metas previstas, com a utilização de 38,4% 

do orçamento previsto para o exercício de 2020. 

 

k) Análise das Metas: 

A meta apresentada é importante para auxiliar no desenvolvimento das atividades 

imprescindíveis ao bom funcionamento das unidades escolares, além de oferecer apoio técnico e 

contábil na execução e fiscalização das obras realizadas sob a gestão desta Secretaria. 

 

l) Análise dos indicadores: 

Podemos considerar que os indicadores são viáveis, uma vez que está estabelecido no 

contrato de gestão com a PARANAEDUCAÇÃO, a previsão de prestação de serviços de limpeza 

e preparação de merenda escolar, serviços imprescindíveis ao bom funcionamento das 

instituições de ensino.  

  

 

PROGRAMA 42: GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

- Relatório de Acompanhamento do PPA-2020/2023 - 1º Quadrimestre 

 

  O Programa compreende um conjunto de Iniciativas, para suporte administrativo com 

finalidade de viabilizar a execução dos Programas Finalísticos e o consequente atingimento de 

seus Objetivos, Indicadores e Metas. 

 Os recursos são destinados para pagamento das despesas com pessoal, encargos sociais, 

aquisição de bens e materiais de consumo, viagens, diárias, deslocamentos, energia elétrica, 

168
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



167 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados, manutenção de 

equipamentos, e demais despesas. 

 Não possui indicadores e as Iniciativas vinculadas ao Programa não possuem metas, 

considerando que se tratam de atividades-meio da atuação governamental. 

 Referente ao programa 42, estão associados e foram avaliados os seguintes Projetos 

Atividades: 

 

 Projeto Atividade 6090: Gestão Administrativa - SEED 

Consiste na manutenção da estrutura administrativa da Unidade para o bom funcionamento 

de suas atividades, manutenção da estrutura administrativa da SEED e dos Núcleos Regionais 

de Educação (NREs), por meio da gestão de recursos humanos em exercício na SEED e nos 

NREs, e atendimento das despesas com manutenção mínima (energia elétrica, água e esgoto, 

telefonia, serviços link de dados e de transmissão e armazenamento de dados), dos serviços de 

terceiros e das demais despesas necessárias ao seu funcionamento. 

  

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto e as atividades são viáveis, vez que, tem a função de manter a 

estrutura administrativa da Unidade para o bom funcionamento de suas atividades, a estrutura 

administrativa da SEED e dos Núcleos Regionais de Educação (NREs), a fim de dar suporte às 

unidades descentralizadas e às escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Também busca 

efetuar a gestão de recursos humanos em exercício na SEED e nos NREs, e atender as 

despesas com manutenção mínima (energia elétrica, água e esgoto, telefonia, serviços link de 

dados e de transmissão e armazenamento de dados), dos serviços de terceiros e das demais 

despesas necessárias ao seu funcionamento. 

  

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Ressalta-se que o projeto atividade não possui indicadores e as iniciativas não possuem 

metas, conforme informação via Memorando 002/2020 – NPS/SEED – protocolo 16.382.411-6, 

não sendo possível avaliação deste quesito. 

 Informa-se ainda que foram previstas a execução de três obras nesse projeto atividade, 

mas até o final do 1º quadrimestre não houve registro de contratação dos serviços, tendo em 

vista que devido a pandemia do Covid-19 as fases do cronograma não estão sendo cumpridas.  

 Foram utilizados no 1º quadrimestre 34,8% do orçamento previsto para o exercício de 

2020. 
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c) Análise das Metas: 

 Não é possível analisar as metas, pois trata-se de programa de gestão administrativa não 

possuindo indicadores. 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 O programa não possui indicadores. 

 

 Projeto Atividade 6204: Gestão Administrativa do Conselho Estadual da Educação 

O projeto atividade em análise, consiste na manutenção da estrutura administrativa da 

Unidade Conselho Estadual de Educação (CEE), efetuar a gestão de recursos humanos, das 

despesas com manutenção mínima (energia elétrica, água e esgoto, telefonia, informática, 

locação de imóvel, diárias e jetons), dos serviços de terceiros e das demais despesas 

necessárias ao seu funcionamento. 

  

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto e as atividades são viáveis, vez que, tem a função de manter a 

estrutura administrativa da Unidade do Conselho Estadual de Educação – CEE, a fim de orientar 

a política educacional do Estado e ordenar o Sistema de ensino em diversos níveis. 

 

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Ressalta-se que o projeto atividade não possui indicadores e as iniciativas não possuem 

metas, conforme informação via Memorando 002/2020 – NPS/SEED – protocolo 16.382.411-6, 

não sendo possível avaliação deste quesito. 

 Vale mencionar que o atendimento quanto a manutenção das instalações do CEE está 

sendo efetuado. 

 Foram utilizados no 1º quadrimestre 27,38% do orçamento previsto para o exercício 

financeiro de 2020. 

 

c) Análise das Metas: 

 Não é possível analisar as metas, pois trata-se de programa de gestão administrativa não 

possuindo indicadores. 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 O programa não possui indicadores 
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 Projeto Atividade 6470: Gestão Administrativa das Unidades Escolares 

O projeto atividade consiste na manutenção da estrutura administrativa das Unidades 

Escolares para o bom funcionamento de suas atividades e busca prover recursos para 

desenvolvimento de ações que visem à melhoria na qualidade do ensino ofertado pela rede 

pública e disponibilizar recursos para pagamento de despesas com locação de imóveis, realizar 

o pagamento de contratos administrativos das despesas com água e esgoto, telefonia, energia 

elétrica e serviços link de dados, de transmissão e armazenamento de dados e outros. 

Consiste ainda em disponibilizar materiais teórico-metodológicos e equipamentos de 

laboratórios de Física, Química e Biologia e criar um sistema para agilização de reposição de 

materiais dos equipamentos, de acordo com a rede pública estadual de ensino. 

Caracteriza-se também em gerenciar movimentação de crédito orçamentário para 

aquisição de Gêneros alimentícios da Merenda Escolar a ser ofertada para todos os alunos da 

Rede Pública Estadual. 

 

a) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 A execução do projeto atividade em análise, nos parece viável pois é fundamental para 

manter a estrutura das unidades escolares em bom funcionamento. 

   

b) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Ressalta-se que o projeto atividade não possui indicadores e as iniciativas não possuem 

metas, conforme informação via Memorando 002/2020 – NPS/SEED – protocolo 16.382.411-6, 

não sendo possível avaliação deste quesito. 

 Vale lembrar que estão previstas a execução de obras nesse projeto atividade, mas até o 

final do 1º quadrimestre não houve registro de contratação dos serviços, tendo em vista que 

devido a pandemia do Covid-19 as fases do cronograma não estão sendo cumpridas. 

  Foram empenhados neste projeto atividade 53,76% do orçamento previsto para o 

exercício financeiro de 2020. 

 

c) Análise das Metas: 

 Não é possível analisar as metas, pois trata-se de programa de gestão administrativa não 

possuindo indicadores. 

 

d) Análise dos Indicadores: 

 O programa não possui indicadores 
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- Relatório de Acompanhamento do PPA-2020/2023 - 2º Quadrimestre 

 

 O Programa compreende um conjunto de Iniciativas, para suporte administrativo com 

finalidade de viabilizar a execução dos Programas Finalísticos e o consequente atingimento de 

seus Objetivos, Indicadores e Metas. 

 Os recursos são destinados para pagamento das despesas com pessoal, encargos sociais, 

aquisição de bens e materiais de consumo, viagens, diárias, deslocamentos, energia elétrica, 

água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados, manutenção de 

equipamentos, e demais despesas. 

 Não possui indicadores e as Iniciativas vinculadas ao Programa não possuem metas, 

considerando que se tratam de atividades-meio da atuação governamental. 

 Referente ao programa 42, estão associados e foram avaliados os seguintes Projetos 

Atividades: 

 

 Projeto Atividade 6090: Gestão Administrativa - SEED 

Consiste na manutenção da estrutura administrativa da Unidade para o bom funcionamento 

de suas atividades, manutenção da estrutura administrativa da SEED e dos Núcleos Regionais 

de Educação (NREs), por meio da gestão de recursos humanos em exercício na SEED e nos 

NREs, e atendimento das despesas com manutenção mínima (energia elétrica, água e esgoto, 

telefonia, serviços link de dados e de transmissão e armazenamento de dados), dos serviços de 

terceiros e das demais despesas necessárias ao seu funcionamento. 

  

e) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto e as atividades são viáveis, vez que, tem a função de manter a 

estrutura administrativa da Unidade para o bom funcionamento de suas atividades, a estrutura 

administrativa da SEED e dos Núcleos Regionais de Educação (NREs), a fim de dar suporte às 

unidades descentralizadas e às escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Também busca 

efetuar a gestão de recursos humanos em exercício na SEED e nos NREs, e atender as 

despesas com manutenção mínima (energia elétrica, água e esgoto, telefonia, serviços link de 

dados e de transmissão e armazenamento de dados), dos serviços de terceiros e das demais 

despesas necessárias ao seu funcionamento. 
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f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Ressalta-se que o projeto atividade não possui indicadores e as iniciativas não possuem 

metas, conforme informação via Memorando 002/2020 – NPS/SEED – protocolo 16.382.411-6, 

não sendo possível avaliação deste quesito. 

 Informa-se ainda que foram previstas a execução de três obras neste projeto atividade, 

mas até o final do 2º quadrimestre não houve registro de contratação dos serviços, tendo em 

vista que devido a pandemia do Covid-19 as fases previstas no cronograma serão reavaliadas. 

 Foram utilizados no 2º quadrimestre 34,4% do orçamento previsto para o exercício de 

2020. 

 

g) Análise das Metas: 

 O programa não possui metas. 

 

h) Análise dos indicadores: 

 O programa não possui indicadores. 

 

 Projeto Atividade 6204: Gestão Administrativa do Conselho Estadual da Educação 

O projeto atividade em análise, consiste na manutenção da estrutura administrativa da 

Unidade Conselho Estadual de Educação (CEE), efetuar a gestão de recursos humanos, das 

despesas com manutenção mínima (energia elétrica, água e esgoto, telefonia, informática, 

locação de imóvel, diárias e jetons), dos serviços de terceiros e das demais despesas 

necessárias ao seu funcionamento. 

  

d) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 Entende-se que o projeto atividade é viável, vez que, tem a função de manter a estrutura 

administrativa da Unidade do Conselho Estadual de Educação – CEE, a fim de orientar a política 

educacional do Estado e ordenar o Sistema de ensino em diversos níveis. 

 

e) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Ressalta-se que o projeto atividade não possui indicadores e as iniciativas não possuem 

metas, conforme informação via Memorando 002/2020 – NPS/SEED – protocolo 16.382.411-6, 

não sendo possível avaliação deste quesito. 

 Vale mencionar que o atendimento quanto a manutenção das instalações do CEE está 

sendo efetuado. 
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 Foram utilizados no 2º quadrimestre 21,6% do orçamento previsto para o exercício 

financeiro de 2020. 

 

f) Análise das Metas: 

 Não é possível analisar as metas, pois trata-se de programa de gestão administrativa não 

possuindo metas. 

 

g) Análise dos indicadores: 

 O programa não possui indicadores. 

 

 Projeto Atividade 6470: Gestão Administrativa das Unidades Escolares 

O projeto atividade consiste na manutenção da estrutura administrativa das Unidades 

Escolares para o bom funcionamento de suas atividades e busca prover recursos para 

desenvolvimento de ações que visem à melhoria na qualidade do ensino ofertado pela rede 

pública e disponibilizar recursos para pagamento de despesas com locação de imóveis, realizar 

o pagamento de contratos administrativos das despesas com água e esgoto, telefonia, energia 

elétrica e serviços link de dados, de transmissão e armazenamento de dados e outros. 

Consiste ainda em disponibilizar materiais teórico-metodológicos e equipamentos de 

laboratórios de Física, Química e Biologia e criar um sistema para agilização de reposição de 

materiais dos equipamentos, de acordo com a rede pública estadual de ensino. 

Caracteriza-se também em gerenciar movimentação de crédito orçamentário para 

aquisição de Gêneros alimentícios da Merenda Escolar a ser ofertada para todos os alunos da 

Rede Pública Estadual. 

 

b) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

 A execução do projeto atividade em análise, nos parece viável pois é fundamental para 

manter a estrutura das unidades escolares em bom funcionamento. 

   

d) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

 Ressalta-se que o projeto atividade não possui indicadores e as iniciativas não possuem 

metas, conforme informação via Memorando 002/2020 – NPS/SEED – protocolo 16.382.411-6, 

não sendo possível avaliação deste quesito. 

 Vale lembrar que estão previstas a execução de obras nesse projeto atividade, mas até o 

final do 2º quadrimestre não houve registro de contratação dos serviços, tendo em vista que 

devido a pandemia do Covid-19, as fases do cronograma serão reavaliadas. 
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  Foram empenhados neste projeto atividade 21,4% do orçamento previsto para o 

exercício financeiro de 2020. 

 

e) Análise das Metas: 

 Não é possível analisar as metas, pois trata-se de programa de gestão administrativa não 

possuindo indicadores. 

 

 d) Análise dos indicadores: 

 O programa não possui indicadores 

 - Relatório de Acompanhamento do PPA-2020/2023 - 3º Quadrimestre 

 

O Programa compreende um conjunto de Iniciativas, para suporte administrativo com 

finalidade de viabilizar a execução dos Programas Finalísticos e o consequente atingimento de 

seus Objetivos, Indicadores e Metas. 

Os recursos são destinados para pagamento das despesas com pessoal, encargos sociais, 

aquisição de bens e materiais de consumo, viagens, diárias, deslocamentos, energia elétrica, 

água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados, manutenção de 

equipamentos, e demais despesas. 

Esse Programa não possui indicadores e as Iniciativas vinculadas ao Programa não 

possuem metas, considerando que se tratam de atividades-meio da atuação governamental. 

Referente ao Programa 42, estão associados e foram avaliados os seguintes Projetos 

Atividades: 

 

Projeto Atividade 6090: Gestão Administrativa - SEED 

Esse projeto consiste na manutenção da estrutura administrativa da Unidade para o bom 

funcionamento de suas atividades, manutenção da estrutura administrativa da SEED e dos 

Núcleos Regionais de Educação (NREs), por meio da gestão de recursos humanos em exercício 

na SEED e nos NREs, e atendimento das despesas com manutenção mínima (energia elétrica, 

água e esgoto, telefonia, serviços link de dados e de transmissão e armazenamento de dados), 

dos serviços de terceiros e das demais despesas necessárias ao seu funcionamento. 

  

i) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Entende-se que o projeto e as atividades são viáveis, vez que, tem a função de manter a 

estrutura administrativa da Unidade para o bom funcionamento de suas atividades, a estrutura 

administrativa da SEED e dos Núcleos Regionais de Educação. 
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 Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

O respectivo projeto atividade não possui indicadores e as iniciativas não possuem metas, 

conforme informação via Memorando 002/2020 – NPS/SEED – protocolo 16.382.411-6, não 

sendo possível avaliação deste quesito. 

Estão previstas a execução de três obras neste projeto atividade, mas não há registro de 

contratação dos serviços, tendo em vista que devido a pandemia do Covid-19 as fases previstas 

no cronograma serão reavaliadas. 

Segundo informações do GOFS/SEED foram utilizados no 3º quadrimestre 44,8% do 

orçamento previsto para o exercício de 2020. 

 

j) Análise das Metas: 

O programa não possui metas. 

 

k) Análise dos indicadores: 

O programa não possui indicadores. 

 

 Projeto Atividade 6204: Gestão Administrativa do Conselho Estadual da Educação 

 O projeto atividade em análise, consiste na manutenção da estrutura administrativa da 

Unidade Conselho Estadual de Educação (CEE), efetuar a gestão de recursos humanos, das 

despesas com manutenção mínima (energia elétrica, água e esgoto, telefonia, informática, 

locação de imóvel, diárias e jetons), dos serviços de terceiros e das demais despesas 

necessárias ao seu funcionamento. 

  

h) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

O projeto atividade é viável, vez que, tem a função de manter a estrutura administrativa da 

Unidade do Conselho Estadual de Educação – CEE, a fim de orientar a política educacional do 

Estado e ordenar o Sistema de ensino em diversos níveis. 

 

i) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

Ressalta-se que o projeto atividade não possui indicadores e as iniciativas não possuem 

metas.  

Segundo o GOFS/SEED foram utilizados no 3º quadrimestre 37,9% do orçamento previsto 

para o exercício financeiro de 2020. 
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j) Análise das Metas: 

Não é possível analisar as metas, pois trata-se de programa de gestão administrativa não 

possuindo metas. 

 

k) Análise dos indicadores: 

O programa não possui indicadores. 

 

Projeto Atividade 6470: Gestão Administrativa das Unidades Escolares 

O projeto atividade consiste na manutenção da estrutura administrativa das Unidades 

Escolares para o bom funcionamento de suas atividades e busca prover recursos para 

desenvolvimento de ações que visem à melhoria na qualidade do ensino ofertado pela rede 

pública e disponibilizar recursos para pagamento de despesas com locação de imóveis, realizar 

o pagamento de contratos administrativos das despesas com água e esgoto, telefonia, energia 

elétrica e serviços link de dados, de transmissão e armazenamento de dados e outros. 

Consiste ainda em disponibilizar materiais teórico-metodológicos e equipamentos de 

laboratórios de Física, Química e Biologia e criar um sistema para agilização de reposição de 

materiais dos equipamentos, de acordo com a rede pública estadual de ensino. 

Caracteriza-se também em gerenciar movimentação de crédito orçamentário para aquisição 

de Gêneros alimentícios da Merenda Escolar a ser ofertada para todos os alunos da Rede 

Pública Estadual. 

 

c) Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: 

Entendemos ser viável a e execução deste projeto atividade pois é fundamental para manter 

a estrutura das unidades escolares em bom funcionamento. 

   

f) Percepção quanto ao cumprimento das metas e indicadores: 

Esse projeto atividade não possui indicadores e as iniciativas não possuem metas. 

Estão previstos nesse projeto atividade a execução de 14 (quatorze) obras, conforme 

informação do FUNDEPAR, foram contratadas empresa para execução dos serviços no CEP de 

Guarapuava e para construção da unidade nova Diogo Ramos, em Adrianópolis, quanto as 

demais estão em elaboração de elementos técnicos conforme novo cronograma. 

Segundo o GOFS/SEED, no 3º quadrimestre foram empenhados neste projeto 20,2% do 

orçamento previsto para o exercício financeiro de 2020. 
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g) Análise das Metas: 

Não é possível analisar as metas, pois trata-se de programa de gestão administrativa não 

possuindo indicadores. 

 

d) Análise dos indicadores: 

O programa não possui indicadores 

 

 

5.6 COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONVÊNIOS - CCC  

5.6.1 Plano de Ação - Formulário Avaliativo - "Form_01_2020” 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.902.517-7 CI/SEED) 

 

 1 - Histórico 

Trata-se de Recomendação deste Controle Interno, gerada a partir das 

recomendações emanadas pela Coordenadoria de Controle Interno da Controladoria 

Geral do Estado – CCI/CGE-PR, a partir do Formulário I, respondido por esta Pasta 

junto ao sistema e-CGE, que por sua vez gerou um Plano de Ação elaborado pelo 

Gestor desta Secretaria.  

Insta constar as medidas apontadas pela CCI/CGE-PR, a partir da análise das 

respostas apresentadas no Formulário Avaliativo - “Form_01_2020” da Controladoria 

Geral do Estado, com apontamentos quanto “a necessidade de padronização, 

centralização e eficiência nos procedimentos adotados pela Administração Pública 

Estadual” e encaminhamento a esta Secretaria para avaliação quanto ao 

acolhimento das recomendações propostas:   

“...recomenda que, todas as aquisições de bens, serviços, 

engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento ao Corona 

vírus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual 

nº 4.315/2020, sejam realizadas por meio do sistema GMS.  E ainda, 

que qualquer dificuldade em utilizar o sistema deva ser 

imediatamente comunicada a SEAP.” 
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“...recomenda que, todas as pesquisas de preço livre, realizados pelo 

órgão, sejam devidamente registradas no sistema GMS.” 

Considerando que as recomendações emanadas pela CCI/CGE foram 

prontamente acatadas pela Diretoria Geral desta Secretaria, com a elaboração de 

Plano de Ação para as devidas tratativas, bem como a determinação para que esta 

unidade avaliativa efetuasse os devidos encaminhamentos para o cumprimento do 

recomendado, foi emitido o seguinte alerta/achado via Recomendação 027/2020, 

datado de 16/09/2020: 

“Padronização nos procedimentos administrativos relacionados aos 

processos de aquisição de bens e serviços referentes a realização de 

pesquisas de preços bem como seus registros no sistema de Gestão 

de Materiais e Serviços – GMS.” 

 Gerou-se assim as seguintes recomendações: 

1. Todas as aquisições de bens, serviços, engenharia, ou insumos, 

destinados ao enfrentamento ao Corona vírus, nos moldes da Lei 

Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 4.315/2020, devem ser 

realizadas por meio do sistema GMS; 

2. Qualquer dificuldade em utilizar o sistema GMS deve ser 

imediatamente comunicada a Secretaria de Estado da Administração e 

Previdência – SEAP; 

3. Todas as pesquisas de preço livre, realizadas pelo órgão, sejam 

devidamente registradas no sistema GMS. 

 

Resposta: Através de despacho, em 25/09/2020, a chefia do Grupo 

Administrativo e Setorial – GAS/SEED toma ciência do contido na Recomendação 

027/2020, bem como a Coordenação de Compras e Convênios – CCC/SEED o faz 

em 25/09/2020. 

 

 2- Desenvolvimento das Ações: 

 Após as informações recebidas, esta unidade avaliativa optou em realizar 

monitoramentos visando analisar, via amostragem os processos referentes às 

aquisições de bens, serviços, engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento 

ao Corona vírus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 

4.315/2020, conforme abaixo relatado: 
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1º Monitoramento: em 15/10/2020, enviado à CCC/SEED, solicitando: 

“Informações referentes aos contratos de aquisições de bens, serviços, 

engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento ao Corona 

vírus, celebrados no período de 28/09/2020 a 15/10/2020...” 

 

Resposta: via despacho nº 090/2020, em 15/10/2020, lista os 

processos/informações referentes às aquisições destinadas ao enfrentamento ao 

COVID, no período de 28/09/2020 à 15/10/2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2º Monitoramento: enviado à CCC/SEED, em 16/11/2020, para nova 

atualização das  

“...informações referentes aos contratos de aquisições de bens, 

serviços, engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento ao 

Corona vírus, celebrados no período de 16/10/2020 a 16/11/2020...” 

 

Resposta: via despacho nº 110/2020, em 26/11/2020, são recebidas as 

informações solicitadas: 
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3º Monitoramento: enviado à CCC/SEED, em 05/02/2021, solicitando: 

1 - Dados dos contratos celebrados por esta Secretaria no período de 

17/11/2020 a 31/12/2020, conforme tabela a seguir. 

2 - Para os contratos mencionados, as pesquisas de preços foram 

realizadas pelo sistema GMS e/ou, em caso de pesquisa livre, foram 

registradas no sistema? 

 

Resposta: via despacho nº 018/2021, em 05/02/2021, informa: 

“Conforme solicitado, informamos que não houveram aquisições 

destinadas ao enfrentamento ao Corona vírus, pertinentes a este CCC, 

no período de 17/11/2020 à 31/12/2020. 

Demais contratações de serviços continuados e caronas em atas de 

SRP são processadas pelo GAS e obras, reparos e serviços de 

engenharia pela FUNDEPAR.” 

 

 Diante dos dados recebidos e analisados por esta unidade avaliativa no 

decorrer dos monitoramentos, temos a registrar que as informações referentes a 

termos aditivos contratuais, fazem referência a contratos já firmados por esta Pasta 

anteriormente à Recomendação exarada. Para os demais processos analisados 

verificou-se, por amostragem, que constam nos mesmos, informações de registros 
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efetuados no GMS no que diz respeito às pesquisas de preço, entendo desta forma 

que o departamento busca seguir as orientações e recomendações recebidas. 

 

3 - Conclusão: 

Desta feita, esta unidade avaliativa entende que, após informações recebidas 

no período de trâmite do presente caderno administrativo, no que diz respeito às 

aquisições de bens, serviços, engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento 

ao Corona vírus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 

4.315/2020 e análises efetuadas, por amostragem, é possível constatar a utilização 

do sistema GMS no decorrer dos procedimentos relacionados às pesquisas de 

preço. 

Pois bem. Assim, é de entendimento desta unidade de Controle Interno que a 

Coordenação de Compras e Convênios – CCC/SEED deverá dar continuidade aos 

procedimentos relativos a efetividade das pesquisas de preços por meio do sistema 

GMS, bem como os devidos registros, conforme determina a legislação vigente. 

A Diretoria Geral desta Pasta tomou conhecimento das ações desencadeadas 

por esta unidade avaliativa em 11/02/2021. 

A CCC/DG/SEED tomou ciência da conclusão do presente monitoramento em 

17/02/2021 assumindo o compromisso de continuidade das ações recomendadas. 

Por derradeiro, o Gestor desta Pasta tomou ciência da conclusão das ações 

desse Controle Interno, referentes ao Plano de Ação desta Pasta quanto às 

recomendações do Formulário Avaliativo -“Form_01_2020” emitido pela 

Controladoria-Geral do Estado, considerando que o setor responsável se 

comprometeu a dar continuidade às ações recomendadas, conforme informado no 

Despacho n.º 38/2021.  

Após, o protocolado foi arquivado em 19/02/2021. 
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5.7 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EDUCACIONAL - DTI 

5.7.1 Informações dos sistemas desenvolvidos pela CELEPAR para a SEED. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.371.604-6 CI/SEED). 

 

1 - Histórico: 

A presente verificação teve seu início através da SDI nº 10/2020, desta 

unidade avaliativa, direcionada à Diretoria de Tecnologia e Inovação Educacional – 

DTI/SED, visando cumprir ação prevista no seu plano de trabalho em verificar o 

desempenho dos sistemas informatizados especificadamente para atender esta 

Pasta, que estejam ativos ou não.  

Levantamento dos sistemas informatizados desenvolvidos pela 

CELEPAR para 

esta Secretaria de Educação a partir do ano de 2010, com registro de: 

1. nome/sigla do sistema; 

2. grupo/setor responsável; 

3. ativo ou inativo; 

4. custo operacional. 

Encaminhada a solicitação à DTI/SEED, obtivemos retorno, via despacho, das 

seguintes informações: 

 Valores contratuais e discriminação de serviços prestados de 2010 até 

2019; 

 Planilha informando os sistemas ativos ou não, respectivas áreas 

responsáveis e outras especificações técnicas sobre os mesmos. 

Após análise inicial das informações recebidas, esta unidade avaliativa, via 

despacho, solicitou complementações em relação ao recebido. Após retorno da DTI 

às solicitações efetuadas, procedemos ao trabalho de análise detalhado das 

informações. 

 

2 - Desenvolvimento das Ações: 

De acordo com as informações recebidas temos a destacar:  

a) Tipos de sistemas: 
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 Sistemas próprios são aqueles desenvolvidos exclusivamente para 

atender rotinas da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. 

 Sistema corporativos são aqueles desenvolvidos para atender rotinas 

comuns em toda estrutura de governo com custo de acesso, manutenção e 

hospedagem para órgão, como exemplo, o documentador e o BI Business 

Intelligence.  

 Sistema externos, são os sistemas adquiridos de terceiros, não 

desenvolvidos pela CELEPAR, como exemplo, o sistema de gestão de 

biblioteca, Pergamum. 

b) Custos: foram informados valores pagos anualmente, destacando que 

sobre os sistemas inativos existe o custo de hospedagem dos dados referente ao 

histórico do programa ou projeto, como exemplo, Projeto Folhas e produções dos 

Pedagogos, conforme listagem anexada ao processo. 

Os sistemas transacionais da Secretaria de Estado da Educação são 

classificados por área de atuação em alunos, professores/funcionários e 

estabelecimentos e conforme minuta de contrato constante no processo 16.359.627-

0, pagina 233 a 291, para formalização do contrato de prestação de serviços para 

2020, a exemplo das contratações em anos anteriores, a métrica de cobrança é em 

relação ao número de alunos, professores/funcionários e número de 

estabelecimentos, não sendo calculado um custo por sistema. 

c) Todos os sistemas classificados como ativos são sistemas essenciais 

para suporte as rotinas administrativas e pedagógicas da Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte. 

Na sequência, optou-se por encaminhar as chefias dos 

departamentos/setores responsáveis por cada um dos sistemas apontados como 

ativos, algumas questões relacionadas ao uso e eficiência/eficácia dos mesmos 

diante dos objetivos propostos. 

Questões enviadas: 

1. O sistema está em uso? 

2. O sistema é eficiente/eficaz? 
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3. O sistema é necessário para o que se destina? 

Respostas obtidas: 

1. PARANAEDUCAÇÃO: sistema em uso, todas as respostas afirmativas  

2. Diretoria de Tecnologia e Inovação Educacional - DTI: todos os sistemas 

em uso (todas as respostas afirmativas) 

3. Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar – DPGE: todos os sistemas 

em uso (todas as respostas afirmativas) 

4. Grupo Administrativo Setorial – GAS: aponta que o “Sistema de 

Gerenciamento de Faturas” não está em uso, eficiência/eficácia parcial e 

será útil para consultas. 

5. Grupo de Recursos Humanos – GRHS: aponta três sistemas que 

necessitam alterações, sendo que para o “Controle do Ponto” já foi aberto 

protocolado para desenvolvimento de sistema próprio e específico. 

6. Diretoria de Educação – DEDUC: traz os seguintes apontamentos: 

6.1 Sistemas que não estão em uso, com respostas negativas para os três 

itens: “Equipes Multidisciplinares” e “ParanaAlfabetizado”; 

6.2 Sistemas sem uso no momento mas eficiente/eficazes e necessários: 

“Processo Seletivo PDE” e “Inscrição Grupo de Trabalho em Rede – 

PDE”; 

6.3 Sistema em uso, não eficiente/eficaz mas necessário até final de 2020: 

Sistema de Gestão de Bolsas para Alunos e Professores; 

6.4 Sistema em readequação: Sistema de Acompanhamento em Rede – 

SACIR 

7. Instituto FUNDEPAR: todos os sistemas em uso, porém apontados como 

não eficientes/eficazes – “Materiais Permanente e de Consumo” e 

“Sistema de Obras”. 

 

3 Considerações: 

Considerando as informações recebidas por esta unidade de Controle Interno 

da Diretoria de Tecnologia e Inovação Educacional/SEED e das áreas indicadas 

como responsáveis por cada um dos sistemas ativos desta Pasta, em cumprimento 
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as ações estabelecidas no Plano de Trabalho do Controle Interno/SEED do exercício 

de 2020.  

Considerando a análise efetuada por esta unidade avaliativa, conforme 

relatório acima, em atenção à informação referente as fragilidades (ineficiência) dos 

sistemas mencionados nos itens: 

4. Grupo Administrativo Setorial – GAS: aponta que o “Sistema de 

Gerenciamento de Faturas” não está em uso, eficiência/eficácia parcial e será 

útil para consultas. 

6. Diretoria de Educação – DEDUC: traz os seguintes apontamentos: 

6.3 Sistema em uso, não eficiente/eficaz, mas necessário até final de 2020: 

Sistema de Gestão de Bolsas para Alunos e Professores; 

7. Instituto FUNDEPAR: todos os sistemas em uso, porém apontados como 

não eficientes/eficazes – “Materiais Permanente e de Consumo” e “Sistema de 

Obras”. 

4 - Conclusão: 

Diante das considerações expostas, entendemos ser possível a finalização 

deste processo, visto que a ação não requer eventuais monitoramentos em relação 

ao tema, pois nos parece se tratar de uma demanda técnica e as questões estão 

sendo encaminhadas de forma prudente pela Diretoria de Tecnologia e Inovação 

Educacional – DTI/SEED.  

A Diretoria Geral desta Pasta tomou ciência das informações contidas neste 

processo em 27/11/2020. Na sequência, o DTI/SEED tomou conhecimento da 

análise deste Controle Interno em 07/12/2020. 

O titular da Pasta tomou ciência em 11 de dezembro de 2020. 

Após, o protocolado foi arquivado por esta Unidade Avaliativa em 14/12/2020. 

 

5.7.2 Contrato para prestação de serviços da CELEPAR com a SEED  

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.924.939-3 CI/SEED) 
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1 – Histórico: 

Deu início ao protocolado SDI 45/2020 – CI, encaminhada à Diretoria de 

Tecnologia e Inovação Educacional/DTI/SEED, questionando em que situação se 

encontra o processo que trata das questões referentes ao contrato de prestação de 

serviços a ser firmado com a Companhia de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Paraná - CELEPAR, instituição responsável pelo fornecimento de 

soluções de tecnologia e informação para a governança e gestão, bem como, qual a 

previsão para assinatura do contrato em questão e sua devida publicação. 

A DTI/SEED informou que a proposta de contrato está em tramitação por 

meio do processo 16.359.627-0, em fase de cotação de preços para justificativa da 

dispensa de licitação junto a Coordenação de Compras e Convênios. 

Informou ainda, que a previsão de conclusão da tramitação e assinatura do 

contrato depende dos prazos nos demais setores envolvidos, recomendou submeter 

o processo ao CCC para estimativa de prazos. 

Conforme recomendado, este Controle encaminhou o feito ao CCC/SEED 

para esclarecimentos. 

Recebeu como resposta que o referido processo se encontra em fase de 

instrução e cotações naquele setor (CCC/SEED). 

Por se tratar de contratação de órgão governamental para prestação de 

serviço específico informou que será instruído sob forma de dispensa de licitação e 

encaminhado à CETIC para deliberação e posteriormente para a PRC/PGE para 

análise.  

Informou que a expectativa é que até início de dezembro o processo esteja 

finalizado porém não tinha naquele momento, como precisar tal data, visto que 

dependia do trâmite em órgãos externos. 

 

2 – Desenvolvimento das ações:  

Pois bem, o primeiro monitoramento por este Controle Interno ocorreu em 

07/12/2020, no qual solicitou atualização dos trâmites do processo 16.359.627-0, 

referente ao contrato para prestação de serviços da Companhia de Tecnologia da 
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Informação e Comunicação do Paraná –CELEPAR, a ser firmado com esta 

Secretaria, bem como previsão para assinatura e publicação do mesmo. 

Foi informado que o referido processo foi enviado à PGE em 10/11, retornou 

com ressalvas e foi devolvido em 23/11 para parecer conclusivo. 

Esclareceu a CCC/SEED que estavam aguardando o retorno novamente para 

continuidade. 

O segundo monitoramento desta Unidade Avaliativa ocorreu em 28/01/2021, 

na qual foi solicitado:  

“Nova atualização dos trâmites do processo 16.359.627-0, referente 

ao contrato para prestação de serviços da Companhia de Tecnologia 

da Informação e Comunicação do Paraná –CELEPAR, a ser firmado 

com esta Secretaria, bem como possível publicação em Diário Oficial 

do Estado.” 

A Coordenação de Compras e Convênios informou que o contrato não foi 

assinado no ano de 2020 pela necessidade de análise da Procuradoria Geral do 

Estado, a qual apenas receberia protocolos para análise a partir de 04 de janeiro de 

2021, conforme Ofício Circular nº 8/PGE que trata do "Prazo limite para remessa de 

protocolados às Procuradorias Consultivas da PGE para análise e manifestação no 

exercício de 2020. 

Em contrapartida informou e comprovou que o contrato foi assinado no dia 29 

de janeiro de 2021, Contrato nº 008/2021, tendo sido publicado no Diário Oficial do 

Paraná, Comércio, Indústria e Serviços, no dia 02/02/2021, Edição nº 10862. 

 

3 – Conclusão: 

 Diante do exposto, esta Unidade Avaliativa entendeu por bem em arquivar o 

protocolado, haja vista que foi devidamente comprovado assinatura do mesmo no 

Diário Oficial do Paraná, Comércio, Indústria e Serviços, no dia 02/02/2021, Edição 

nº 10862. 
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5.8 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO - DEDUC 

5.8.1 Instrução de processos de Capacitações. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.371.368-3 CI/SEED). 

 

1 - Histórico: 

Trata o presente protocolado do acompanhamento dos sistemas de controles 

internos administrativos desenvolvidos por esta Secretaria, em especial do 

cumprimento de ação prevista no plano de trabalho desta unidade avaliativa, na 

verificação dos sistemas de controles pelo setor responsável pela organização das 

capacitações e a eficiência do controle administrativo quanto a instrução dos 

documentos para pagamento de cursos e eventos desenvolvidos pela Pasta. 

Os trabalhos iniciaram com a Solicitação de Documentos/Informações nº 

09/2020 - CI/SEED enviada em 03/02/2020 para a Diretoria de Educação – 

DEDUC/SEED, requerendo:   

5. “Informação referente aos procedimentos adotados por esta pasta quanto 

a instrução dos processos de capacitação, registrando as etapas a serem 

seguidas, relação de documentos obrigatórios, prazos, legislação aplicada e 

outras informações consideradas relevantes.” 

O retorno a esta unidade de Controle Interno foi efetuado através da 

Informação 001/2020 – DEDUC, datada de 10/02/2020. Nesta informação foram 

detalhadas as ações executadas através da Coordenação de Formação Continuada 

e Logística – CFCL/SEED, acerca dos procedimentos adotados pela Pasta para 

instrução de processos de capacitação/eventos incluindo etapas, documentos e 

prazos, divididas em ações que ocorrem antes (planejamento), durante (execução) e 

após o evento.  

Também foram listados os documentos/legislação vigente que amparam as 

ações para tramitação de processos e execução de eventos. 

Em tempo: a CFCL está subordinada ao Departamento de Desenvolvimento 

Curricular e a Diretoria de Educação desta Pasta. As ações referentes a proposição 
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de capacitação/eventos são realizadas via sistema e-protocolo e registradas no 

SICAPE – Sistema de Capacitação dos Profissionais da Educação, sistema a que 

todos os departamentos desta Secretaria e NREs têm acesso. 

 

2 - Análise: 

Após análise acurada dos documentos e das informações recebidas da 

Coordenação de Formação Continuada e Logística –CFCL/DEDUC, além do 

conhecimento de recomendação da Diretoria Geral desta Pasta, referente a matéria 

em pauta, registrada no Protocolado 16.330.281-0, esta unidade avaliativa entendeu 

ser importante a providência de ações junto à Diretoria de Educação – 

DEDUC/SEED para aprimoramento dos sistemas de controles e instrução dos 

processos de capacitação e eventos, a necessidade de emitir alertas com 

orientações a serem cumpridas diante da observação de achados de inconsistência, 

a saber: 

6. “- Necessidade de orientação aos Departamentos da SEED quanto a 

observância dos documentos normativos que embasam a instrução dos 

processos referentes a realização de capacitação/eventos no âmbito da 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED;” 

7. “- Necessidade de análise e atualização da instrução 03/2004, 

considerando as alterações de organograma desta Pasta;” 

8. “- Emissão no SICAPE e anexação no protocolado 16.330.281-0 das 

fichas de frequência do evento “Formação Continuada Pedagógica para as 

Escolas Multianos”, em desacordo com o Art. 3.º, § 1.º, item I da Resolução n.º 

3.571/2019 – GS/SEED.” 

 

3 – Desenvolvimento das Ações: 

Por conseguinte, passemos a discorrer sobre o desenvolvimento das ações 

desta unidade de Controle Interno junto a DEDUC/SEED. 

- Recomendação 019/2020 – encaminhada em18/06/2020, pautada em alertar 

o setor responsável quanto a necessidade de observância e cumprimento da 

legislação vigente na instrução de processos em especial para eventos que 
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envolvem repasses financeiros bem como substituição de Instrução Normativa posta 

como vigente. Destacamos os seguintes pontos da recomendação:  

9. “1. Análise da necessidade de revisão e/ou atualização da Instrução 

Normativa 03/2004 – SEED/SUED..., face a consideração “cujo teor encontra-

se defasado considerando o ano de sua publicação e as alterações ocorridas 

no organograma desta Pasta”;” 

10.  “2. A providência de orientações aos Departamentos desta Pasta para 

observação da legislação vigente quanto a instrução de processos para a 

realização de capacitações ou outros eventos previstos na legislação com o 

requerimento de pagamento de bolsa-auxílio, para evitar ocorrências de 

eventuais problemas com inscrições/pagamentos, em especial ao destacado: 

“anexação no protocolo das fichas de frequência impressas obrigatoriamente 

antes do início do evento, via SICAPE, com data e hora da impressão”; 

conforme previsto na Resolução 3571/19 – GS/SEED.” 

11. “3. Noticiar aos departamentos desta Secretaria e Núcleos Regionais de 

Educação - NREs, quanto a importância do planejamento e tramitação dos 

processos de eventos e capacitações junto a Coordenação de Formação 

Continuada e Logística – CFCL desta Diretoria, atentando para os prazos 

estipulados quanto a abertura de processos, inclusão no sistema e inscrições 

em tempo hábil, a evitar imprevistos de última hora, como substituição de 

participantes, docentes e/ou tutores, eventuais problemas de inscrições no 

sistema, falhas na emissão de documentos, entre outras etapas definidas na 

legislação vigente.” 

12. “4. Encaminhamento aos departamentos desta Pasta, e, se pertinente, 

aos NREs da Orientação 06/2020 – AT/SEED, documento que visa dar 

qualidade operacional na organização dos processos referentes aos eventos e 

capacitações.”. 

- Resposta: por meio da informação 002/2020 – DEDUC/SEED, inserida ao 

processo em 02/07/2020, é relatada a importância do planejamento das ações dos 

proponentes de eventos para que os devidos encaminhamentos efetuados através 

da CFCL possam ocorrer dentro dos prazos e normas estabelecidos:  
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13. “...Cabe ressaltar que se faz necessário repensar essa oferta a partir de 

um planejamento para que os fluxos sejam atendidos sem que comprometa a 

qualidade da oferta e se garanta a eficiência do trabalho realizado.” 

Juntamente com a Informação nº 002/2020, foi anexada a minuta de Instrução 

em substituição à Instrução Normativa 03/2004 – SEED/SUED que, atualmente, se 

encontra em trâmite nesta Pasta e o e-mail encaminhado pela Coordenação de 

Formação Continuada e Logística -  CFCL, à Chefia da do Departamento de 

Desenvolvimento Curricular como sugestão para que o mesmo fosse enviado às 

Diretorias e Chefias de Departamentos da Pasta visando aprimorar e cumprir 

procedimentos relacionados aos trâmites de realização de eventos bem como 

fluxograma para este trâmite de processos.  

Há de se destacar, a disposição da coordenação em elaborar novas 

orientações, buscando a excelência das ações. 

Porém, conforme informações complementares solicitadas posteriormente por 

esta unidade de Controle Interno, o encaminhamento deste e-mail não ocorreu visto 

à troca de Chefia da Departamento bem como vislumbrou-se a necessidade de 

novas discussões em relação aos prazos estabelecidos, relatando ainda que o 

ocorrido foi próximo ao início da Pandemia da COVID 19. 

A CFCL fez menção na referida informação, da Resolução nº 3.571/2019, cujo 

teor e cumprimento são essenciais para o bom andamento dos processos referentes 

a eventos e capacitações. 

Por fim, quanto ao ocorrido no evento “Formação Continuada Pedagógica 

para as Escolas Multianos” (protocolado 16.330.281-0 referenciado e inserido neste 

processo) em relação à impressão das fichas de frequência em desacordo com o 

Art. 3.º, § 1.º, item I da Resolução n.º 3.571/2019 – GS/SEED, justificou-se a 

determinação da DEDUC para realização e encaminhamento do evento, necessário 

naquele momento.  

Observamos aqui, que o protocolado 16.330.281-0 tramitou por esta unidade 

de Controle Interno, por solicitação da Diretoria Geral, sendo este mais um alerta 

para a necessidade de orientação às Diretorias e Departamentos desta Pasta 
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quanto a necessidade de planejamento e atendimento da legislação para realização 

de cursos/eventos no âmbito desta Secretaria de Estado da Educação e Esporte. 

 - Despacho enviado a DEDUC, em 07/07/2020 por esta unidade de Controle 

Interno para complementação das informações recebidas. 

- Resposta: através de Informação, datada de 23/07/2020, a DEDUC informa 

alguns pontos já mencionados acima em relação aos encaminhamentos das 

informações às Diretorias e Chefias de departamentos da Pasta bem como 

confirmação do envio da Orientação 06/2020 – AT/SEED referente a instrução de 

processos administrativos para pagamento de bolsa-auxílio, às Diretorias e Chefias 

desta Secretaria. 

Imperioso destacar, a Orientação Administrativa nº 06/20 da Assessoria 

Técnica – AT/SEED, publicada em 21/05/2020 no DIOE nº 10.691, aplicável a toda 

estrutura organizacional básica desta Secretaria, com o escopo de padronizar, por 

meio de listas de verificação, a instrução dos processos administrativos visando ao 

pagamento de bolsa-auxílio nos termos da Resolução Secretarial nº 3.571/2019, 

documento que emerge para  dar qualidade operacional na organização dos 

processos referentes aos eventos e capacitações.  

 

4 - Conclusão: 

Cumpre inicialmente destacar que após o alerta emitido por esta unidade de 

Controle Interno, a Diretoria de Educação, através da Coordenação de Formação 

Continuada e Logística - CFCL se dispôs a atuar para que sejam aprimorados os 

controles administrativos no que diz respeito a instrução e ao trâmite de processos 

para realização de eventos desta Pasta. 

Em relação às recomendações exaradas, imperioso destacar: 

a) o encaminhamento da minuta em substituição a Instrução Normativa 

03/2004 – SEED/SUED apontada como defasada em relação ao atual organograma 

desta Pasta, que deverá seguir os trâmites legais para aprovação e publicação. 

b) O envio às Diretorias e as Chefias de Departamentos desta Pasta, via 

Diretoria de Educação, a Orientação 006/2020 – AT/SEED (referente a instrução de 

processos para pagamento de bolsa-auxílio) que visa suprir falhas nos 
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procedimentos de repasses financeiros dos eventos, em especial a bolsa-auxílio 

para os participantes.  

Por fim, através do contido nas informações recebidas, entende-se ser de 

suma importância que o Departamento de Desenvolvimento Curricular - DDC passe 

a discutir/analisar os prazos para os trâmites dos processos de capacitação/eventos 

no âmbito desta Secretaria bem como a construção da instrução processual, em 

consideração aos (documentos, prazos, e legislação), destacando a importância de 

que estes trabalhos estejam finalizados e organizados para o momento pós-

pandemia, com todos os encaminhamentos às Diretorias e Chefias desta Pasta. 

Desta feita, concluímos que a Recomendação 019/2020 foi acatada e está 

sendo cumprida pelo setor responsável, por meio das ações de orientações, 

análises e atualizações implementadas, sugestionadas por esta unidade avaliativa. 

A Diretoria Geral desta Pasta tomou ciência quanto ao encerramento dos 

trabalhos de monitoramento deste processo em 27/10/2020. 

No mesmo sentido a Diretoria de Educação – DEDUC/SEED que, assumiu o 

compromisso de dar continuidade as ações tratadas neste processo, bem como, 

outras que se façam necessárias para aprimoramento dos seus controles 

administrativos na busca da excelência em suas ações, em específico, dos 

procedimentos relativos a instrução processual e trâmites legais dos processos para 

realização de capacitação/eventos desta Pasta, tomou ciência 30/10/2020. 

O Gestor desta Pasta tomou ciência do teor do presente caderno 

administrativo em 20/11/2020. 

Por fim este Controle Interno arquivou o processo em 23/11/2020. 

 

5.8.2 Atualização junto ao Sistema Integrado de Transferências – SIT/TCE-PR 

dos Gestores/Fiscais dos Termos de Colaboração. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.600.063.7 CI/SEED). 

 

1 - Histórico: 
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Trata a presente de encaminhamento da Recomendação 15/2020 de 

19/05/2020, desta unidade de Controle Interno/SEED para a Diretoria de Educação 

– DEDUC/SEED, visando providências em relação a atualização junto ao Sistema 

Integrado de Transferências – SIT/TCE-PR dos Gestores/Fiscais dos Termos de 

Colaboração celebrados entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de 

Estado da Educação e do Esporte – SEED, e Organizações da Sociedade Civil sem 

fins lucrativos que prestam serviços educacionais na modalidade de Educação 

Especial. 

Tal recomendação se fez necessário visto que alguns servidores indicados 

como fiscais responsáveis pela fiscalização das prestações de contas junto ao 

Sistema Integrado de Transferências – SIT /TCE-PR não estavam mais atuando 

junto ao Departamento de Educação Especial, quesito necessário para tal. 

A Chefia do DEE/DEDUC/SEED informa, via despacho, em 04/06/2020, que 

providências estão sendo tomadas via processo 14.723.883-5.  

 

2 – Desenvolvimento das Ações: 

Considerando as informações recebidas, segue sequência de ações: 

Monitoramento 01: enviado em 06/07/2020, buscando atualização sobre os 

trâmites do processo 14.723.883-5 e respectiva atualização dos Fiscais/gestores dos 

Termos de Colaboração celebrados entre o Estado do Paraná, por intermédio da 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED, e as Organizações da 

Sociedade Civil sem fins lucrativos que prestam serviços educacionais na 

modalidade de Educação Especial junto ao Sistema Integrado de Transferências – 

SIT/TCE-PR 

Através da Informação 260/20 – DEE/DEDUC/SEED, o departamento informa 

que todos os servidores que atuam como Gestores/Fiscais dos Termos de 

Colaboração que esta Pasta possui com as Associações mantenedoras das Escolas 

que ofertam Educação Básica, na modalidade Educação Especial, e com os Centros 

de Atendimento Educacional Especializados, estão devidamente “Supridos” no 

Departamento de Educação Especial, conforme Tela do Sistema RH SEED, 

anexada a este processo. 
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Anexa cópia da Resolução nº 2162/2020 – GS/SEED, publicada na Edição nº 

10.706 do Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 15/06/2020 designando novos 

ficais. 

Por fim, informou que o Sistema Integrado de Transferências do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná encontra-se devidamente atualizado, conforme 

relatório anexado ao processo. 

 

3 - Conclusão: 

Considerando as informações contidas neste caderno administrativo, onde 

pode-se comprovar que a atualização junto ao Sistema Integrado de Transferências 

– SIT/TCE-PR dos Gestores/Fiscais dos Termos de Colaboração celebrados entre o 

Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação e do 

Esporte – SEED, e Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos que prestam 

serviços educacionais na modalidade de Educação Especial, esta unidade de 

Controle Interno encerrou os trabalhos de monitoramento do tema em questão e 

encaminhou o mesmo para arquivo em 16/07/2020. 

 

5.8.3 Informações métodos avaliação – qualidade no atendimento à Educação 

Especial nas escolas conveniadas. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.779.480-7 CI/SEED). 

 

1 - Histórico: 

A presente verificação teve seu início através da SDI nº 36/2019, desta 

unidade avaliativa, visando cumprir ação prevista no seu plano de trabalho em 

avaliar junto ao Departamento de Educação Especial – DEE/DEDUC/SEED os 

parâmetros utilizados para verificar a eficiência na aplicação dos Termos de 

Colaboração referente a qualidade do desenvolvimento da Educação Especial nas 

escolas conveniadas.  

Foi solicitado: 
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“- Informação referente aos métodos utilizados para avaliar a qualidade no 

atendimento a Educação Especial nas escolas conveniadas.” 

  

Encaminhada a solicitação à Diretoria de Educação/SEED, obtivemos retorno 

através da Informação n.º 275/2020 – DEE/DEDUC/SEED. O Departamento de 

Educação Especial informa as ações realizadas através das Comissões de 

Avaliação e Monitoramento dos Núcleos Regionais de Educação bem como Fiscais 

responsáveis pelos Termo de Colaboração firmados por esta Pasta com as 

entidades. Ressalta o acompanhamento/fiscalização das prestações de contas 

através do SIT – Sistema Integrado de Transferências do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, amparados na legislação vigente. 

Também são citadas as Comissões de Verificações legalmente constituídas 

nos Núcleos Regionais de Educação “para avaliar e validar a oferta de escolarização e 

atendimento educacional especializado ofertado aos 40.000 estudantes, aproximadamente”. 

 Destacamos a informação: 
 

“...para o ano de 2020, este Departamento previa uma pesquisa de qualidade 

com a comunidade escolar, por meio de questionário para análise e validação 

da oferta a que se propõem as Instituições parceiras, de acordo com o que 

dispõe a Lei n.º 13.019/2014. Devido à Pandemia do Covid-19, essa ação 

ficou prejudicada. A intenção é de que a pesquisa aconteça após retornarem 

as atividades presenciais... 

 

2 - Conclusão: 

Após as informações recebidas, esta unidade avaliativa entende que existe 

uma efetiva preocupação da Diretoria de Educação desta Pasta, através do 

Departamento de Educação Especial, na busca da excelência na qualidade da oferta 

da educação especial nos moldes ofertados por esta Pasta, bem como no seu 

devido acompanhamento. 

Louva-se as ações já desenvolvidas e a intenção da pesquisa de qualidade 

prevista, porém não realizada devido ao momento pandêmico vivido mundialmente. 

Enfatizamos a importância da continuidade dos trabalhos e realização desta ação 

tão logo seja possível e as condições venham a permitir. 

Desta feita, optamos em encerrar o devido protocolado, visto que o disposto 

no Plano de Ação de 2020 deste Controle Interno, na verificação de metodologias 
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para avaliar resultados está sendo atendido pelo Departamento de Educação 

Especial, haja visto estar se organizando para ação de validação da qualidade do 

desenvolvimento da educação especial nas escolas conveniadas.  

A Diretoria Geral desta Pasta tomou ciência da conclusão de monitoramento 

em 31/11/2020,  

Na sequência o protocolado foi encaminhado para ciência da Diretoria de 

Educação/DEDUC, que tomou ciência em 07/12/2020 e assumiu o compromisso em 

dar continuidade a ação indicada pelo Departamento de Educação Especial bem 

como análises e outros mecanismos que achar pertinentes.  

O Gestor desta Secretaria tomou ciência da conclusão do monitoramento em 

15/12/2020. 

O protocolado foi arquivado por este Controle Interno em 16/12/2020. 

 

5.8.4 Problemas constantes apresentados nas prestações de contas da 

Associação Paranaense de Reabilitação junto ao Sistema Integrado de 

Transferências – SIT/TCE-PR. 

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.997.650-3 CI/SEED). 

 

1 Histórico: 

Trata o presente de encaminhamento da Recomendação 028/2020 – CI/SEED 

endereçada à Diretoria de Educação–DEDUC/SEED, para viabilizar Instituição de Ensino à 

atender os estudantes matriculados na Escola Nabil Tacla – Cabral – Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, bem como considerar a 

descontinuidade da parceria por meio de Termo de Colaboração pactuado com a 

Mantenedora Associação Paranaense de Reabilitação – APR. 

Na conclusão da Recomendação n.º 028/2020 –CI/SEED assim foi posto: 

(...) 

“...-Que o Departamento de Educação –DEDUC/SEED analise em caráter de 

urgência, possíveis alternativas de atendimento aos estudantes matriculados na 
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Escola Nabil Tacla –Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade 

Educação Especial, mantida pela Associação Paranaense de Reabilitação –

APR, para o ano letivo de 2021. 

-Que haja a descontinuidade da parceria pactuada com a Associação 

Paranaense de Reabilitação –APR, condicionado a manutenção das matrículas 

dos estudantes em instituição de ensino condizente com as necessidades de 

escolarização e atendimento educacional especial exigidas, em função dos 

apontamentos de irregularidades na aplicação dos recursos públicos 

repassados, objeto das inúmeras Tomadas de Contas Especiais instauradas em 

desfavor da mantenedora...” 

(...) 

Ainda, foi anexado por este Controle Interno ao protocolado, “Avaliação Sistema 

Integrado de Transferências SIT/CGE-PR. 

Na sequência, anexou Formulário para Relatório Técnico de Monitoramento e 

Avaliação dos Termos de Colaboração da Diretoria de Educação/DEDUC, Departamento de 

Educação Especial/DEE onde teve como considerações finais o fato de que a instituição 

atendia 74 alunos e possuía uma lista de espera de 10 pessoas. Ressaltou a instituição, que 

faltava a rubrica que comtemplava consertos de equipamentos de informática. 

Foi anexado também por este Controle Interno o Termo de Rescisão Unilateral do 

Termo de Colaboração nº 201700373. 

 

4. 2 Desenvolvimento das Ações: 

Encaminhado à Assessoria Técnica/SEED, esta informou que previamente à 

manifestação, deveria o feito retornar ao DEE/SEED, para maiores esclarecimentos, como 

seguem: 

a) as possíveis alternativas de atendimento aos estudantes matriculados na 

Escola Nabil Tacla – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade 

Educação Especial, mantida pela Associação Paranaense de Reabilitação–APR, 

para o ano letivo de 2021;  

b) se há condições de realizar manutenção das matrículas dos estudantes em 

instituição de ensino condizente com as necessidades de escolarização e 

atendimento educacional especial exigidas. 

 

199
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



198 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

Acrescentou a ASS TEC/SEED que seria necessário juntar aos autos manifestação 

do gestor e do fiscal da parceria. Ressaltou que a regularidade do convênio/termo de 

cooperação técnica, bem como de seus aditivos, e a correta instrução do processo são 

incumbências do Gestor do Convênio que tem a atribuição, entre outras, de cuidar para que 

a documentação do convênio esteja em conformidade com a legislação aplicada desde a 

sua proposta até aprovação da prestação de contas. Frisou que o Fiscal e o Gestor do 

convênio possuem incumbências que são indispensáveis para a correta execução do termo 

de cooperação técnica, conforme estabelecido nos artigos 72-74 do Decreto Estadual n.º 

4933/2016, que regulamenta a Lei Estadual n.º 15.608/2007, aplicável à espécie em razão 

do art. 146, da Lei Estadual de Licitações. 

O DEE/SEED por sua vez, esclarece que orienta a Associação Paranaense de 

Habilitação sobre a correta prestação de contas, conforme regulamenta a Lei 13.019/2014 

alterada pela Lei 13.204 de 14/12/2015, e que está de acordo com a transferência dos 

estudantes da matriculados na Escola Nabil Tacla–Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

na Modalidade Educação Especial, mantida pela Associação Paranaense de Reabilitação–

APR, para o ano letivo de 2021 para outra instituição de ensino. 

Diante disso, a DEDUC/SEED oficiou o Presidente da Associação Ruth Schrank, no 

sentido de checar a possibilidade de recebimento de estudantes da Escola Nabil Tacla, para 

o ano de 2021. 

Em resposta ao Oficio, o Presidente da Associação Ruth Schrank, informou ser 

favorável ao recebimento dos estudantes. 

A ASS TEC/SEED manifestou-se esclarecendo que foi encaminhado à Procuradoria 

Geral do Estado, por meio do protocolado nº 16.056.121-1, questionamentos sobre quais 

medidas deverão ser adotadas por esta SEED e orientou para que o DEE/SEED 

aguardasse as orientações da PGE. 

 

2 Conclusão: 

O DEE/SEED informou que os estudantes matriculados na ESCOLA NABIL TACLA - 

EI E EF, na MOD. ED. ESPECIAL, mantida pela Associação Paranaense de Reabilitação, 

serão atendidos na Escola 29 de março, na Modalidade Educação Especial, nesta Capital. 
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Informou ainda, que no protocolado nº 17.287.869-5 (anexo) foi inserido o Ofício nº 

670/2021-GS/SEED, que trata da descontinuidade do Termo de Colaboração nº 

201700373/2017 com a Associação Paranaense de Reabilitação. 

O Diretor Geral desta Pasta, tomou ciência da descontinuidade do mencionado 

Termo de Colaboração formalizado com a Associação Paranaense de Reabilitação, 

mantenedora da ESCOLA NABIL TACLA, bem como, tomou ciência do encaminhamento 

dos estudantes para atendimento a partir deste ano letivo (2021) na ESCOLA 29 DE 

MARÇO, mantida pela Associação Ruth Schrank de Assistência da Pessoa com Múltipla 

Deficiência, em 19/02/2021. 

Da mesma forma, o Gabinete Secretarial desta Pasta tomou ciência da presente 

conclusão em 23/02/2021, e o protocolado foi arquivado por esse Controle Interno na 

mesma data. 

 

5.9 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR - DPGE 

5.9.1 – Avaliação periódica da execução e do cumprimento das metas do Plano 

Estadual de Educação do Estado do Paraná - PEE-PR – 2015-2025.  

 

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.734.905-6 CI/SEED) 

 

1. Histórico 

A presente verificação teve seu início através da SDI nº 10/2020, da 6 

Inspetoria de Controle Externo – 6ICE – TCE/PR, com as seguintes solicitações 

relacionadas ao monitoramento contínuo e a avaliação periódica da execução e do 

cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação do Estado do Paraná - 

PEE-PR – 2015-2025, nos termos do artigo 5º da Lei Estadual nº 18.492/2015:  

i. Indicar a localização no sítio da internet da SEED em que são 

divulgados os resultados do monitoramento e das avaliações do 

PEEPR 

2015-2025, em atenção ao disposto no inciso I, § 1º, artigo 5º, da Lei 

Estadual nº 18.492/2015; 

201
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



200 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

ii. Indicar o Departamento da SEED responsável pelo monitoramento e 

acompanhamento do PEE-PR 2015-2025, bem como o fundamento 

legal da competência (regimento interno, resolução, etc.); 

iii. Se houver, encaminhar o ato de designação de servidores para 

acompanhamento do PEE-PR - 2015-2025; 

iv. Encaminhar ou indicar o endereço eletrônico em que estão 

publicados os relatórios semestrais das atividades, ações e resultados 

observados no desenvolvimento do PEE-PR 2015-2025, elaborados 

pela Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação do Plano 

Estadual de Educação, nos termos do artigo 6º do Decreto 

6.647/20173; 

v. Meta 11 do PEE-PR4. Informar o número de matrículas na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio nos estabelecimentos 

públicos da Rede Estadual de Ensino no período de 2015 a 2019, 

contendo, no mínimo, os seguintes dados: o ano de referência, o 

número de matrículas previstas para cada ano e o número de 

matrículas executadas em cada ano. (...) 

Se não houver dados nos moldes solicitados, informar o número de 

matrículas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio nos 

estabelecimentos públicos da Rede Estadual de Ensino no início de 

cada ano letivo no período de 2015 a 2020; 

vi. Caso tenha ocorrido, informar a data da realização da Conferência 

Estadual de Educação, prevista no artigo 6º da Lei Estadual nº 

18.492/20155, e encaminhar ou indicar o endereço eletrônico do 

documento produzido; 

vii. Descrever a metodologia e os mecanismos existentes na SEED 

para o acompanhamento da consecução das metas do PEE-PR - 

2015-2025; 

Encaminhada a solicitação para a Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar 

– DPGE-SEED, em 15/07/2020 para os devidos esclarecimentos. 

Resposta:  Informação nº 58/2020 – SEED/DPGE/DGE/CGE, de 23/07/20, 

que inicia com uma contextualização da atual situação para então prestar os devidos 

esclarecimentos. Destacamos a citação da Resolução Conjunta nº 07, de 18 de 

setembro de 2017, que instituiu o “Grupo Técnico de Apoio à Comissão Permanente 

de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação”, bem como: 

 “... o Grupo Técnico se reuniu periodicamente entre os anos de 2015 a 

2018 e elaborou o Relatório de Monitoramento – período de 2015 a 

2017, do PEE. O relatório foi entregue à Comissão Permanente de 

Monitoramento e Avaliação do Plano em 2018, porém, não foi possível 

sua publicação.” 
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Em relação às solicitações:  

(i) e (iv) não há um sítio da internet nos órgãos que compõem o Grupo 

Técnico com a divulgação dos resultados semestrais e bienal do 

monitoramento e das avaliações do PEE-PR, em atenção ao disposto 

no inciso I, § 1º, artigo 5º, da Lei Estadual nº 18.492/2015, e do artigo 

6º do Decreto 6.647/2017, pelos motivos já apresentados; 

(ii) e (iii) Quanto à indicação do Departamento da Seed responsável 

pelo monitoramento e acompanhamento do PEE, a designação foi feita 

como dois representantes da SEED no Grupo Técnico, por meio da 

Resolução Conjunta nº 07/2017, não havendo outros representantes 

designados oficialmente. A Coordenação do Grupo Técnico 

permaneceu na Seed, vinculada entre os anos de 2015 a 2018, à 

Superintendência da Educação. A partir de 2019, com alteração do 

organograma da Seed, a vinculação do Grupo Técnico está na 

Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar (DPGE).  

(v) ANEXO II – TABELA COM OS DADOS DE MONITORAMENTO DA 

META 11 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. – documento anexado ao 

processo. 

(vi) A Etapa Estadual da 3ª Conferência Nacional de Educação 

aconteceu nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2018, em Curitiba. A 

Comissão Organizadora da CONAE 2018 do Paraná solicitou ao MEC 

a liberação do recurso destinado ao Estado para a editoração e 

publicação do material, o que ainda não foi liberado. O documento 

encontra-se somente em arquivo PDF.  

Segue endereço eletrônico do Fórum Nacional de Educação (FNE) 

vinculado ao MEC, com os documentos produzidos na Etapa Nacional: 

http://fne.mec.gov.br/documentos/97-documentos-conae-2018 . 

(vii) Quanto a metodologia e os mecanismos existentes na SEED para 

o acompanhamento da consecução das Metas do PEE-PR, destaca-se 

que, ao longo do período de 2015 a 2018, todos os Departamentos 

que compunham a Superintendência de Educação, bem como a 

Diretoria Geral e a Superintendência de Desenvolvimento da Educação 

(FUNDEPAR) indicaram representantes para acompanhar as 

discussões relativas ao PEE. 

Foram realizadas reuniões internas com estes representantes; 

formações com a “Coordenação Estadual da Rede de Assistência 

Técnica, para o monitoramento e elaboração de relatórios dos Planos 

Municipais de Educação e para o PEE-PR”, e reuniões com o Grupo 

Técnico para acompanhamento dos trabalhos de monitoramento do 

Plano. Também participaram tanto de formações quanto do 

monitoramento do Plano, os Técnicos-pedagógicos dos Núcleos 

Regionais de Educação. 

Considerando que o PEE envolve todas as redes de ensino do Estado, 
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diferentes instituições relacionadas à educação participaram do 

processo de construção e monitoramento do PEE (...)  

(...)  

conforme legislação vigente, com a atualização de Relatório de 

Monitoramento até 2019, o Grupo Técnico deverá encaminhar esse 

Relatório para análise e avaliação da Comissão Permanente de 

Monitoramento e Avaliação do PEE. Após, com as devidas 

adequações que possam surgir nas discussões com a Comissão, o 

Relatório de Monitoramento do PEE-PR 2015-2025 poderá ser 

divulgado oficialmente nos sítios da SEED, da SETI e do Conselho 

Estadual de Educação, em cumprimento à legislação vigente. 

Insta constar que documentos/planilhas foram anexados ao protocolado. 

E-mail de encaminhamento: em 24/07/20, as informações foram 

encaminhadas, via e-mail, para a 6 ICE/TCE-PR. 

Arquivamento interno: sem que houvesse novos questionamentos por parte 

do solicitante, esta unidade avaliativa considerou as informações suficientes e o 

processo foi encaminhado para arquivo interno em 07/0//2020. 

Desarquivamento em 04/01/2021: considerando a necessidade de atualização 

no que diz respeito à divulgação de informações, o processo foi desarquivado, 

sendo incluída no mesmo a SDI nº 01/2021 – CI/SEED, com os seguintes 

questionamentos: 

1. A divulgação dos resultados do monitoramento e das avaliações do 

PEE PR 2015-2025, conforme previsto na legislação vigente, e indicado 

na informação 51/2020 SEED/DPGE/DGE/CGE – “...o Relatório de 

Monitoramento do PEE-PR 2015-2025 poderá ser divulgado oficialmente 

nos sítios da SEED ...“ está sendo efetuada? 

2. Qual o link de acesso eletrônico no sítio da SEED para consulta 

destas informações? 

Resposta: Despacho, em 08/01/2021, da Diretoria Geral desta Pasta, 

constando:  

O documento denominado "Resultados parciais do monitoramento das 

Metas do Plano Estadual de Educação do Estado do Paraná - período 

2015 a 2019" (o qual segue anexo), encontra-se disponível no seguinte 

endereço eletrônico:  
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http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/doc

umento/2020-08/relatorio_monitoramento_pee_2015.pdf 

2. Desenvolvimento dos trabalhos: 

Diante da análise das informações obtidas até então, considerando as 

informações já prestadas, legislação vigente e dificuldade no acesso às informações 

disponibilizadas no sítio desta Secretaria bem como no Portal Dia-a-dia Educação, 

esta unidade avaliativa emitiu a Recomendação 03/2021, datada de 28/01/2021, 

baseada no seguinte alerta:  

- Desatualização das informações do Plano Estadual de Educação – 

PEE no Portal Dia-a-dia Educação. 

- Dificuldade na localização da página do PEE nos sites oficiais da 

SEED para consultas pelo público em geral. 

Recomendação enviada para a Diretoria Geral/SEED: 

- Disponibilização na página inicial do sítio da Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte e no Portal Dia-a-dia-educação de ícone que 

direcione à página específica do PEE. 

- Atualização das informações disponíveis no Portal Dia-a-dia 

Educação, no que diz respeito ao Plano Estadual de Educação. 

Resposta: via Despacho, em 09/02/21, destacando que a publicação foi 

organizada de acordo com a organização da página da SEED, indicando como 

efetuar o acesso ao material publicado.  

Consta ainda:  

Quanto a atualização dos resultados do PEE-PR, o documento 

"Resultados Parciais do Monitoramento das Metas do Plano Estadual 

de Educação do Estado do Paraná - 2015-2019", foi elaborado 

conforme a última publicação do INEP, o Relatório do 3o Ciclo de 

Monitoramento da Metas do Plano Nacional de Educação, publicado 

em julho de 2020. 

Conforme legislação nacional do PNE, Lei no 13.005/2014, art. 5o, § 

2o, a cada dois anos, o INEP publicará estudos para aferição das 

Metas, com informações organizadas por ente federado, o que propicia 

ao Estado, acompanhamento dos seus resultados, mantendo-se 

atualizado. O próximo relatório será emitido em 2022 pelo INEP, e até 

aquele ano, caso haja publicação de dados parciais, estes serão 

incorporados ao processo de monitoramento do PEE-PR. 
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Despacho nº 38/2021 – CI/SEED: em 18/02/2021 solicitando maiores 

esclarecimentos referentes à divulgação do Plano Estadual de Educação PEE/PR-

2015/2025. No despacho são detalhados links que levam à dados desatualizados 

que permanecem publicados, bem como dificuldade de acesso a dados atuais. 

Despacho: em 01/03/2021, vindo da Diretoria Geral/SEED, com detalhamento 

de informações sobre o acesso às informações atualizadas e esclarecimentos, a 

destacar: 

(...)  os acessos relatados nas fls. 27, 28 e 29 correspondem ao site do 

Portal Dia-a-dia Educação, que estão desatualizados, e que 

necessitam ser desconsiderados para estudos ou busca de 

informações sobre o PEE. As providências para a atualização do Portal 

já foram tomadas e em breve serão realizadas. 

Destacamos que a informação contida às fls 25 afirmam que a 

publicação do PEEPR está disponível no site da Secretaria de Estado 

da Educação e do Esporte, está correta. 

Observa-se que são dois acessos: um para o site da Seed e outro para 

o site do Portal. Assim, os sites da Seed e do Portal, encontram-se no 

mesmo endereço eletrônico da Educação: www.educacao.pr.gov.br, o 

que causou esse desencontro de informações pelo fato da falta de 

atualização do Portal. 

 Observação: processo sem conclusão, pois encontra-se ainda em trâmite 

nesta Pasta. 

 

 

6 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS 

NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

 

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED tem por finalidade 

administrar a política educacional do Estado, garantindo a formação de qualidade 

nas etapas de educação infantil, estabelecendo e orientando as redes de ensino 

municipais sem sistema próprio, a rede privada e a rede estadual, em todas as 

ofertas relacionadas às etapas de ensino fundamental e médio, atendendo às 

especificidades e diferenças socioeconômicas, culturais e demográficas de cada 

local em busca de uma educação democrática no Paraná e, a partir de 2019, tornou-
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se também responsável pelas políticas e diretrizes do Estado para o esporte, lazer e 

qualidade de vida. 

Com aproximadamente 100 mil servidores, a SEED atende diariamente mais 

de 1 milhão de estudantes em 2.143 escolas estaduais, distribuídas nos 399 

municípios do Estado. Além disso, o Sistema Estadual de Ensino do Paraná conta 

com cerca de 5.212 escolas municipais e 2.182 escolas da rede privada, das quais 

399 instituições parceiras que ofertam a modalidade de educação especial. Em 

2020, após declarado estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do 

Coronavírus, houve a migração de aproximadamente 15 mil estudantes para a rede 

estadual, a maioria oriunda da rede privada. 

À SEED também estão vinculadas duas autarquias, a Paraná Esporte e o 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (FUNDEPAR), 32 Núcleos 

Regionais da Educação e do Esporte (NREs) e um órgão de regime especial, o 

Colégio Estadual do Paraná (CEP). 

A Paraná Esporte realiza a implementação de ações de desenvolvimento, 

incentivo, fomento e inovação do esporte, nas perspectivas de formação, excelência 

esportiva e estímulo à prática continuada do esporte por toda a vida, sensibilizando 

as pessoas sobre a importância da prática do esporte, assegurando oportunidades e 

condições de acesso. 

O FUNDEPAR assegura adequada infraestrutura escolar aos 

estabelecimentos da rede estadual, atuando nas áreas de alimentação escolar, 

transporte escolar, disponibilização de mobiliários e utensílios, repasse de recursos 

financeiros descentralizados às escolas, construção, ampliação e reparos dos 

prédios escolares. 

É de competência da SEED, estabelecer e organizar o trabalho administrativo 

e pedagógico de cada instituição de ensino no Estado, emitindo documentos oficiais 

de autorização de funcionamento das escolas, reconhecimento de cursos, 

credenciamento abertura de turmas, controle de matrículas, frequência, 

infraestrutura física, logística de recursos físicos, materiais pedagógicos e 

financeiros, suprimento de profissionais da educação, repasse de recursos para os 

municípios, dentre outras questões administrativas, e todas as questões 
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pedagógicas relativas à formação dos profissionais de educação, materiais didático-

pedagógicos e elaboração de instruções e orientações referentes às questões 

curriculares. 

Frente aos desafios diagnosticados no início da gestão, a SEED traçou 

objetivos estratégicos e desenhou políticas que norteiam o trabalho de toda a equipe 

para a gestão 2019-2022, sendo eles: 

a) ter o primeiro IDEB do Brasil no Ensino Médio e Anos Finais em 2021; 

b) tornar a escola mais atrativa, inclusiva e com altas expectativas; 

c) valorizar e reconhecer os profissionais da educação; 

d) fortalecer a colaboração com os municípios; 

e) ampliar a oferta e a taxa de conclusão de cursos técnicos e 

profissionalizantes; 

f) tornar a gestão, a infraestrutura e a logística mais eficientes; 

g) oportunizar o acesso ao esporte e incentivar o desenvolvimento de atletas. 

 Para o exercício de 2020, foram previstos e executados os seguintes 

programas do Plano Plurianual – PPA: 

1. Educação e Esporte: Transforma Paraná - programa 05; 

2. Gestão Administrativa – programa 42; 

3. Obrigações Especiais – programa 99. 

Para o exercício de 2020, foram previstas e executadas ações da Lei 

Orçamentária Anual – LOA, com indicativos apurados de desempenho físico por 

projeto atividade, conforme demonstrativo a seguir: 
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Decrição Prevista Realizada Executado
Desempenho 

físico

Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes do 

ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo
1 1 100,0% Satisfatório

Resultado considerado satisfatório pois foi realizada uma 

avaliação no 1º trimestre / 2020, e as outras serão 

realizadas no retorno das aulas presenciais.

Executar o Censo Escolar da Educação Básica do Estado do Paraná. 1 0 0,0%
Sem 

Execução

Não foi possível a realização do Censo Escolar, devido a 

situação de pandemia, portanto o desempenho físico foi 

considerado "sem execução"

5002 - Avaliação da Educação 

Básica e Governança dos Dados 

da Educação

Demonstrativo das Ações Previstas - LOA 2020

Avaliação Cumprimento e Execução - Metas Físicas

Programa: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE

AÇÃO

Comentário

Meta

 Realizar os Jogos Oficiais do Paraná 148.562 0 0,0%
Sem 

Execução

Como os Jogos foram suspensos, em respeito ao 

Decreto 4230/2020 ao desempenho físico houve a 

mensuração sem execução registrada no SIGAME

Realizar o Programa Geração Olímpica - 2020 1.267 1.260 99,4% Satisfatório

O nº de bolsas concedidas  foi mensurado por 

mesoregião em funçaõ do nº meses de execução do 

programa, e portanto o desempenho físico foi 

considerado satisfatório

Realizar Projetos Esportivos integrados no Educação Mais Esporte-

Transforma Paraná
2.000 244 12,2% Insatisfatório

Não foi possível a realização total em razão da pandemia, 

tendo o desempenho físico das metas considerado 

insatisfatório registrado no sistema

Apoiar os Programas de Desenvolvimento Esportivo 147 0 0,0%
Sem 

Execução

A ação foi cancelada em função da pandemia COVID-19, 

sendo o desempenho da execução das metas 

considerado sem execução.

Desenvolver a Agenda Estratégica Regionalizada para o Processo de 

Descentralização e Interiorização da Ação Administrativa e Técnica da 

Autarquia

399 259 64,9% Moderado

Desempenho considerado moderado, pois houve ação 

desenvolvida a partir de um convênio entre a Paraná 

Esporte e o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da 

UFPR e o Centro Paraná da Rede CEDE

 Realizar o Encontro de Gestores 320 0 0,0%
Sem 

Execução

Os Jogos foram suspensos, em respeito ao Decreto 

4230/2020, fato que caracterizou a avaliação do 

desempenho físico como sem execução.

Apoiar a Implementação do PROESPORTE - Análise das Propostas 30 0 0,0%
Sem 

Execução

Ações não realizadas. A implementação dessas 

ferramentas tecnológicas seguem junto à CELEPAR e à 

Superintendência Geral de Inovação do Poder Executivo, e 

constam na LOA 2021. 

Realizar Eventos de Capacitação e Aprendizado em Favor Esporte 50 300 600,0% Excedente

Foram ofertadas na modalidade a distância, 300 vagas 

para o curso de pós graduação, pela UFPG. Resultado 

excedente para o desempenho físico das metas.

Apoiar os Jogos Regionais do Paraná 15.560 0 0,0%
Sem 

Execução

As ações canceladas em função da pandemia COVID-19 

em respeito ao Decreto Nº 4230/20

Participar de Competições Nacionais - Jogos Escolares da Juventude e 

Paralimpíadas Escolares
541 0 0,0%

Sem 

Execução

As ações canceladas em função da pandemia COVID-19 

em respeito ao Decreto Nº 4230/20

 Realizar o Projeto Verão Maior 165.000 352.000 213,3% Excedente

O Projeto teve alteração no nome, que atualmente chama-

se Verão Consciente e atendeu cerca de 250.000 

veranistas até dez/20, tendo avaliação excedente para o 

desempenho físico registrado no SIGAME

Realizar os Jogos da Aventura e Natureza - JAN 25.000 0 0,0%
Sem 

Execução

As ações canceladas em função da pandemia COVID-19 

em respeito ao Decreto Nº 4230/20

5003 - Implementação e 

Desenvolvimento do Esporte em 

Todas as suas Dimensões

Prover recursos para despesas do ensino fundamental, médio e 

profissional
4.500 2.939 65,3% Moderado

Não foi possivel a realização total em razão da pandemia 

devido a impossibilidade de viagens, entre outas ações, 

situações que determinaram a mensuração do 

desempenho físico como moderado.

Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares 1.100 55 5,0% Insatisfatório

As ações canceladas em função da pandemia COVID-19 

em respeito ao Decreto Nº 4230/20. Como as metas 

foram cumpridas em parte (5%) o resultado foi 

insatisfatório

Remunerar os profissionais da Educação 650 580 89,2% Satisfatório Desempenho considerado satisfatório 

6100 - Manutenção e 

Gerenciamento do CEPR

Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental 

nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.
38.866 0 0,0%

Sem 

Execução

Ação cancelada em função da pandemia provocada pelo 

Coronavírus - COVID-19

Fortalecer o regime de colaboração na educação entre Estado e 

municípios, por meio de iniciativas que contribuam para a melhoria da 

qualidade da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental.

1 1 100,0% Satisfatório

Ação realizada, tendo o resultado considerado 

satisfatório. Foram impressos material de apoio, para 

serem entregues aos alunos e professores do  Município 

e do Estado.

 Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos 

estudantes do Ensino Fundamental nas instituições públicas estaduais 

de educação

596.745 539.221 90,3% Satisfatório

Adquiridos 168 ônibus para atendimento dos alunos da 

rede estadual, Convênio com ACAP e UNESCO. 

Resultado satisfatório em função da realização da ação

6371 - Desenvolvimento da 

Educação Básica - Ensino 

Fundamental

Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino médio nos 

jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades
38.866 0 0,0%

Sem 

Execução

Ação cancelada em função da pandemia provocada pelo 

Coronavírus - COVID-19

Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos 

estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de 

educação.

299.138 0 0,0%
Sem 

Execução

Estavam previstos a aquisição de livros de Educação 

Financeira, mas não houve tempo para o processo de 

Licitação. Outras ações canceladas me função da 

pandemia

6372 - Desenvolvimento da 

Educação Básica - Ensino Médio
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Estabelecer e gerenciar termos de cooperação e/ou de compromisso 

com as Escolas da Educação Básica na Modalidade de Educação 

Especial conveniadas, e com instituições especializadas.

41.033 40.744 99,2% Satisfatório

Foram executados Termos de Colaboração com as 

APAES e Centros com vistas a atender os alunos com 

necessidades especiais. Resultado satisfatório 

apresentado no sistema SIGAME

Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos 

estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais 

de educação

34.546 545 1,5% Insatisfatório

Não houve aprovação das minutas para efetuar o repasse 

no atendimento do prog. Paraná Mais Cidades em função 

da não contemplação de todos os municípios, situação 

que mensurou a execução das metas como insatisfatória

6373 - Desenvolvimento da 

Educação Básica - Modalidade 

Educação Especial

6374 - Desenvolvimento da 

Educação Básica Para Jovens e 

Adultos - EJA

Ofertar vagas para a educação para jovens, adultos e idosos 78.663 102.680 130,5% Excedente

Os alunos foram atendidos com aulas no modo remoto, 

transmitidas por meio eletrônico e canais de TV. Dessa 

forma, no sistema SIGAME o desempenho físico das 

metas foi considerado excedente.

Promover a infraestrutura física adequada por meio de 

reparos/melhorias da rede estadual de ensino
43 216 502,3% Excedente

O orçamento inicial foi suplementado por  acréscimo de 

recursos e possibilitou o atend. de 79 estabelecimentos . 

Como foram executadas mais metas do que a previsão, o 

resultado foi excedente.

Atender o Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino. 847.747 1.034.030 121,9% Excedente

A merenda escolar foi servida aos alunos até a 

suspensão das aulas presenciais. Após, foram 

distribuídos 2.185.401 Kits merendas a 218.657 famílias 

inscritas no Prog. Bolsa Família. Resultado excedente no 

sistema SIGAME

 Adquirir equipamentos e material permanente para atender as escolas 

da rede estadual de ensino
227 1.152 507,4% Excedente

A previsão de atendimento das escolas da rede estadual 

de ensino teve prejuízos a partir do contingenciamento de 

recursos estabelecido pelo ato 1062 de 20 de out. de 

2020

Oferecer transporte escolar seguro e de qualidade para os estudantes 209.657 204.117 97,3% Satisfatório

O repasse da despesa Transporte Escolar foi realizado 

na forma prevista até a promulgação do Decreto nº. 4.320 

de março de 2020 que suspendeu as aulas presenciais 

no Estado. 

Propiciar o bom funcionamento da logística de mobiliário/alimentação 

escolar
1 1 100,0% Satisfatório

Resultado satisfatório, pos a ação de aquisição de 

equipamentos para armazenamento e distribuição de 

mobiliários e alimentação escolar

Viabilizar o repasse de recursos, através do Fundo Rotativo em 

atendimento a rede estadual de ensino
1.086.656 1.034.030 95,1% Satisfatório

Metas cumpridas. Fundo Rotativo foram destinados, além 

das cotas normais de consumo e de serviços o 

atendimento de reparos menores a 94 escolas. 

Resultado excelente

6453 - Recuperação da 

Infraestrutura Física e Logística 

Escolar

 Fomentar nas instituições de ensino a programação e a robótica como 

estratégia de ensino.
4 0 0,0%

Sem 

Execução

Não houve tempo hábil para contratação de aquisição 

dos kits robótica, ficando a conclusão do processo para 

2021

Modernizar a infraestrutura tecnologica das escolas da rede pública 

estadual.
1 1 100,0% Satisfatório

Nesta iniciativa foram realizadas ações previstas no 

programa Paraná Mais Cidades, sendo firmados 

convênios com municípios para implantação de 

laboratórios de informática.

6464 - Modernizar a Infraestrutura e 

Fomentar a Utilização de Novos 

Recursos Tecnológicos 

Educacionais

6465 - Desenvolvimento da 

Educação Profissional de Nível 

Médio

Ofertar vaga de Educação Profissional de nível médio 64.772 71.270 110,0% Excedente

A SEED oferta Cursos Técnicos com  CH mínima de 800 

horas. Esses cursos proporcionam conhecimento para 

continuidade de seus estudos e a certificação 

profissionalizante. Metas cumpridas além das prevsitas

 Ampliar a segurança nas instituições de ensino e em seu entorno 150 150 100,0% Satisfatório

Nesta iniciativa foram realizadas ações do Programa 

Escola Segura, o que caracterizou n sistema SIGAME a 

mensuração de desempenho físico Satisfatório

Fortalecer a gestão escolar com ações visando uma educação de 

qualidade, espaço organizado e eficiente para o pleno aprendizado dos 

estudantes

7 0 0,0%
Sem 

Execução

Confomre justificativa no sistema SIGAME, não foram 

realizados eventos de formação, portanto o desempenho 

registrado consta sem execuão.

6466 - Fortalecimento da Gestão 

Escolar

6467 - Formação Continuada

Ofertar formação continuada para os profissionais de todas as etapas e 

modalidades de ensino da Rede Pública Estadual de Educação do 

Paraná.

2 2 100,0% Satisfatório

Resultado satisfatório, conforme consta registro no 

sistema SIGAME, pois forma executadas as 2 ações que 

estavam previstas.

6469 - Manutenção e Execução do 

Contrato e Gestão com 

Paranaeducação - Gerenciamento de 

Serviços de Apoio Escolar

Desenvolver ações com apoio técnico e contábil do Paranaeducação 3 3 100,0% Satisfatório

Nesta iniciativa foram executados as ações previstas no 

Contrato de Gestão entre a SEED e o Paranaeducação e 

o desempenho físico foi considerado satisfatório  

Decrição Prevista Realizada Executado
Desempenho 

físico

Instalar elevador na SEED 555 0 0,0%
Sem 

Execução

Os recursos foram remanejados para atender novas 

ações com vistas a atender os alunos que tiveram as 

aulas suspensas.

Concluir teatro do DETED 1.111 0 0,0%
Sem 

Execução

Os recursos foram remanejados para atender novas 

ações com vistas a atender os alunos que tiveram as 

aulas suspensas.

 Realizar melhorias no prédio da SEED 1.668 0 0,0%
Sem 

Execução

Os recursos foram remanejados para atender novas 

ações com vistas a atender os alunos que tiveram as 

aulas suspensas.

Meta

Programa: 42 -gestão Administrativa

PROJETO/ATIVIDADE
AÇÃO

Comentário

6090 - Gestão Administrativa - 

SEED

Transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de 

alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede 

estadual.

4 4 100,0% Satisfatório

Os resultados foram satisfatórios conforme registros no 

sistema SIGAME, pois as ações previstas foram 

realizadas em 100%

Prover recursos para manter as estruturas administrativas das unidades 

escolares
2.143 2.143 100,0% Satisfatório

Os resultados foram satisfatórios conforme registros no 

sistema SIGAME, pois as ações previstas foram 

realizadas em 100%

Fonte: https://www.sigame.sepl.pr.gov.br/sigame/acompanhamento/acoes/acompAcoes.jsp. Acesso em 08/03/2021 

6470 - Gestão Administrativa das 

Unidades Escolares
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Analisando os resultados obtidos no sistema SIGAME, dentre as quarenta e 

três ações com metas avaliadas que estavam previstas na LOA para o exercício de 

2020, vinte e duas ações obtiveram resultados satisfatórios ou excedentes, duas 

ações apresentaram resultado de desempenho físico moderado, três tiveram 

resultados insatisfatórios e dezesseis ações apresentaram desempenho físico com 

registro “sem execução” no sistema. 

Vale ressaltar que em função do momento pandêmico vivenciado ao longo do 

exercício financeiro de 2020 e considerando o Decreto Estadual 4.230 de 16 de 

março de 2020 e do decreto nº 4.258 de 17 de março de 2020, que estabeleceu a 

suspensão das aulas presenciais, adiantamento de férias e recesso dos estudantes, 

muitas ações não puderam ser realizadas, justificando o alto número de 

metas/ações registradas no sistema SIGAME como “sem execução”.  

Da mesma forma, o projeto atividade 5003 teve sua execução prejudicada 

quanto ao desenvolvimento da ação que objetivava “Realizar Projetos Esportivos 

integrados no Educação Mais Esporte - Transforma Paraná”, tendo a meta atingida 

somente 12,2% de desempenho físico. 

Quanto a meta “Viabilizar a participação de alunos em atividades 

complementares”, referente ao projeto atividade 6100 – Manutenção e 

gerenciamento do CEPR, as ações foram canceladas em função da pandemia 

COVID-19 e em respeito ao Decreto Nº 4230/20. As ações referentes a este PA 

foram cumpridas em parte, no total de 5% do previsto, tendo, portanto, o resultado 

considerado insatisfatório no sistema SIGAME. 

Referente a ação “Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência 

dos estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais de 

educação”, a mensuração do desempenho físico registrado no sistema apresentou 

resultado insatisfatório, onde somente 1,5% das ações previstas foram executadas 

no período, principalmente pelo fato de não ter aprovação das minutas para efetuar 

o repasse no atendimento do programa Paraná Mais Cidades em função de que não 

estavam contemplados todos os municípios. 

No projeto atividade 6090, as três ações previstas (Instalar elevadores na 

SEED, concluir o teatro do DETED e realizar melhorias no prédio da SEED, tiveram 
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os recursos remanejados para novas ações com vistas a atender os alunos que 

tiveram as aulas suspensas, fator que determinou o índice negativo na execução do 

desempenho físico destas metas. 

Observamos que os Projetos/Atividades com obras de ampliação e/ou 

construção não foram objetos de avaliação do desempenho, eficácia e eficiência, 

considerando que a execução das ações é de responsabilidade do FUNDEPAR, 

cabendo a SEED, autorizar o uso do orçamento, por meio da emissão de MCO - 

Movimentação de Crédito Orçamentário, que permite ao Instituto a efetivação dos 

empenhos. 

Após análise dos dados quantitativos verificamos que 55,8% das ações com 

metas previstas foram efetivadas, e, sendo assim, avaliamos que o cumprimento da 

execução das metas e ações previstas no PPA e LOA referente ao exercício 

financeiro de 2020 pode-se considerar satisfatório diante do difícil cenário vivenciado 

com a pandemia da COVID19. 

 

7. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

7.1 Gestão Orçamentária 

7.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária 

Para mensurar a Eficácia da Gestão Orçamentária, utilizou-se os parâmetros 

estabelecidos na Instrução Normativa n° 03/2021, da Controladoria Geral do Estado 

do Paraná - CGE. 

O método aplicado considera o desempenho efetivo das ações previstas para 

cada projeto atividade constante na Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro, 

estabelecido pelo Coeficiente de Eficácia Individual – COI e pelo cálculo do 

Coeficiente de Eficácia Global – COG. 

Para o cálculo do COI, considerou-se a razão entre a quantidade de ações 

com metas físicas realizadas e a quantidade de ações com metas físicas previstas, 

para cada projeto atividade, conforme expressão abaixo: 
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Coeficiente de Eficácia Individual (COI) =
Meta Física realizada por Projeto Atividade

Meta Física prevista  por Projeto Atividade  

 

 Para o cálculo do COG, considerou-se a razão entre o somatório dos 

coeficientes individuais de cada ação pela quantidade de ações que foram 

avaliadas, para cada projeto atividade, conforme expressão abaixo: 

 

Quantidade de ações
Coeficiente de Eficácia Global (COG)      =

∑  COI das ações de cada Projeto/Atividade

 

 

Para a avaliação da eficácia da Gestão Orçamentária, verificou-se o 

desempenho das ações com metas estabelecidas na LOA para cada projeto 

atividade, concluindo conforme índices da instrução 03/2021 – CGE, definidos por: 

 Gestão Orçamentária Eficaz (E) – projetos atividades que apresentam COG 

igual ou maior que 0,9 (nove décimos); 

 Gestão Orçamentária Parcialmente Eficaz (PE) – projetos atividades que 

apresentam COG igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 

(nove décimos); 

 Gestão Orçamentária Ineficaz (I) – projetos atividades que apresentam COG 

menor que 0,5 (cinco décimos). 

Aplicado a avaliação quanto a eficácia da Gestão Orçamentária, foram 

encontrados os índices conforme demonstrativo a seguir: 

 

Quant Decrição Prevista Realizada

Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes do 

ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo
1 1 1,00

Executar o Censo Escolar da Educação Básica do Estado do Paraná. 1 0 0,00

PE

5002 - Avaliação da Educação 

Básica e Governança dos Dados 

da Educação

2 0,50

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Eficácia da Gestão Orçamentária

Programa: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE
AÇÃO Meta

COI COG
Índice de 

Eficácia
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 Realizar os Jogos Oficiais do Paraná 148.562 0 0,00

Realizar o Programa Geração Olímpica - 2020 1267 1260 0,99

Realizar Projetos Esportivos integrados no Educação Mais Esporte-

Transforma Paraná
2000 244 0,12

Apoiar os Programas de Desenvolvimento Esportivo 147 0 0,00

Desenvolver a Agenda Estratégica Regionalizada para o Processo de 

Descentralização e Interiorização da Ação Administrativa e Técnica da 

Autarquia

399 259 0,65

 Realizar o Encontro de Gestores 320 0 0,00

Apoiar a Implementação do PROESPORTE - Análise das Propostas 30 0 0,00

Realizar Eventos de Capacitação e Aprendizado em Favor Esporte 50 300 6,00

Apoiar os Jogos Regionais do Paraná 15560 0 0,00

Participar de Competições Nacionais - Jogos Escolares da Juventude e 

Paralimpíadas Escolares
541 0 0,00

 Realizar o Projeto Verão Maior 165.000 352.000 2,13

Realizar os Jogos da Aventura e Natureza - JAN 25000 0 0,00

PE

5003 - Implementação e 

Desenvolvimento do Esporte em 

Todas as suas Dimensões

12 0,82

Prover recursos para despesas do ensino fundamental, médio e 

profissional
4.500 2.939 0,65

Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares 1.100 55 0,05

Remunerar os profissionais da Educação 650 580 0,89

PE
6100 - Manutenção e 

Gerenciamento do CEPR
3 0,53

Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental 

nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.
38.866 0 0,00

Fortalecer o regime de colaboração na educação entre Estado e 

municípios, por meio de iniciativas que contribuam para a melhoria da 

qualidade da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental.

1 1 1,00

 Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos 

estudantes do Ensino Fundamental nas instituições públicas estaduais 

de educação

596.745 539.221 0,90

6371 - Desenvolvimento da 

Educação Básica - Ensino 

Fundamental

3 0,63 PE

Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino médio nos 

jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades
38.866 0 0,00

Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos 

estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de 

educação.

299.138 0 0,00

I2 0,00
6372 - Desenvolvimento da 

Educação Básica - Ensino Médio

Estabelecer e gerenciar termos de cooperação e/ou de compromisso 

com as Escolas da Educação Básica na Modalidade de Educação 

Especial conveniadas, e com instituições especializadas.

41.033 40.744 0,99

Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos 

estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais 

de educação

34.546 545 0,02

0,50 PE

6373 - Desenvolvimento da 

Educação Básica - Modalidade 

Educação Especial

2

6374 - Desenvolvimento da 

Educação Básica Para Jovens e 

Adultos - EJA

1 Ofertar vagas para a educação para jovens, adultos e idosos 78.663 102.680 1,31 1,31 E
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Promover a infraestrutura física adequada por meio de 

reparos/melhorias da rede estadual de ensino
43 216 5,02

Atender o Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino. 847.747 1.034.030 1,22

 Adquirir equipamentos e material permanente para atender as escolas 

da rede estadual de ensino
227 1.152 5,07

Oferecer transporte escolar seguro e de qualidade para os estudantes 209.657 204.117 0,97

Propiciar o bom funcionamento da logística de mobiliário/alimentação 

escolar
1 1 1,00

Viabilizar o repasse de recursos, através do Fundo Rotativo em 

atendimento a rede estadual de ensino
1.086.656 1.034.030 0,95

6453 - Recuperação da 

Infraestrutura Física e Logística 

Escolar

6 2,37 E

 Fomentar nas instituições de ensino a programação e a robótica como 

estratégia de ensino.
4 0 0,00

Modernizar a infraestrutura tecnologica das escolas da rede pública 

estadual.
1 1 1,00

6464 - Modernizar a Infraestrutura e 

Fomentar a Utilização de Novos 

Recursos Tecnológicos 

Educacionais

2 0,50 PE

6465 - Desenvolvimento da 

Educação Profissional de Nível 

Médio

1 Ofertar vaga de Educação Profissional de nível médio 64.772 71.270 1,10 1,10 E

 Ampliar a segurança nas instituições de ensino e em seu entorno 150 150 1,00

Fortalecer a gestão escolar com ações visando uma educação de 

qualidade, espaço organizado e eficiente para o pleno aprendizado dos 

estudantes

7 0 0,00

6466 - Fortalecimento da Gestão 

Escolar
2 0,50 PE

6467 - Formação Continuada 1

Ofertar formação continuada para os profissionais de todas as etapas e 

modalidades de ensino da Rede Pública Estadual de Educação do 

Paraná.

2 2 1,00 1,00 E

6469 - Manutenção e Execução do 

Contrato e Gestão com 

Paranaeducação - Gerenciamento de 

Serviços de Apoio Escolar

1 Desenvolver ações com apoio técnico e contábil do Paranaeducação 3 3 1,00 1,00 E

 

Quant Decrição Prevista Realizada

Instalar elevador na SEED 555 0 0,00

Concluir teatro do DETED 1.111 0 0,00

 Realizar melhorias no prédio da SEED 1668 0 0,00

6090 - Gestão Administrativa - 

SEED
3 0,00 I

Programa: 42 -gestão Administrativa

PROJETO/ATIVIDADE
AÇÃO Meta

COI COG
Índice de 

Eficácia

Transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de 

alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede 

estadual.

4 4 1,00

Prover recursos para manter as estruturas administrativas das unidades 

escolares
2.143 2.143 1,00

6470 - Gestão Administrativa das 

Unidades Escolares
2 1,00 E

 

 

Após análises dos dados registrados no presente demonstrativo 

físico/financeiro referente ao exercício de 2020, complementados com as 

informações registradas no sistema SIGAME, além dos relatórios circunstanciados 

encaminhados pelo Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED e 

Núcleo de Planejamento Setorial - NPS/SEED, este Controle Interno avaliativo emite 
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parecer analítico quanto a eficácia da gestão orçamentária do exercício de 2020 dos 

Projetos/Atividades avaliados, conforme seguem: 

5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da 

Educação, apresenta resultado da Gestão Orçamentária como parcialmente eficaz, 

vez que a ação referente a avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes 

do ensino fundamental e médio foi realizada no 1º trimestre do ano letivo de 2020, 

mas não foi possível executar a ação referente ao censo escolar em razão da 

situação de pandemia que, por meio do Decreto Estadual 4.230 de 16 de março de 

2020 e Decreto nº 4258 de 17 de março de 2020 houve a suspensão das aulas 

presenciais, adiantamento de férias/recesso dos estudantes e foram suspensas as 

viagens o que impossibilitou a realização do Censo Escolar no exercício de 2020. 

5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas 

Dimensões apresentou resultado parcialmente eficaz na análise da gestão 

orçamentária, após aplicação do modelo matemático proposto pela Instrução 

Normativa da CGE nº 03/21, pois em respeito às medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrentes do coronavírus, foram suspensos todos os 

eventos esportivos organizados, executados ou em parceria da Superintendência do 

Esporte e da Paraná Esporte com outras instituições, mas algumas inciativas foram 

efetivadas, como a Realização do Programa Geração Olímpica, o maior programa 

em nível estadual de incentivo ao esporte na modalidade bolsa-atleta, que em 2020 

concedeu 1.260 bolsas, distribuídas em seis categorias, totalizando R$ 4,8 milhões 

da COPEL, sua patrocinadora exclusiva. Também foram realizados os eventos de 

Capacitação e Aprendizado em Favor do Esporte, com ações que formalizaram 

parcerias com entes públicos e privados em 2020 foram desenvolvidas por meio de 

parceria entre a SETI, Fundo Paraná, Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) e Superintendência Geral do Esporte, onde fora criado o curso EAD de 

especialização lato sensu em Gestão Pública do Esporte, para gestores públicos 

municipais e estaduais, com 300 vagas gratuitas. Também foram estabelecidas 

parcerias com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) para a divulgação do IV 

Seminário Brasileiro de Políticas de Esporte e Lazer, com a Universidade Estadual 

de Londrina (UEL), para o desenvolvimento do curso de extensão Formação de 
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Treinadores, e com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, 

para a realização do 32º Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do 

Esporte. Na promoção de ações voltadas ao desenvolvimento esportivo regional, o 

Programa Verão Maior registrou 352 mil atendimentos nos seis postos fixos no 

litoral, dois postos itinerantes, além de um ponto fixo na região de Porto Rico, no 

Noroeste do Estado, e apoio ao Verão dos Municípios Lindeiros da Costa Oeste. 

Nesta edição, devido à pandemia, o Projeto teve alteração no nome para Verão 

Consciente. Com o cancelamento dos eventos organizados pela Paraná Esporte no 

ano de 2020, o Estado do Paraná apoiou as federações e entidades de 

administração do desporto na realização de seus eventos de forma conjunta, com 

contrapartida no pagamento das custas de arbitragem. A implementação das ações 

de desenvolvimento do esporte, de incentivo, fomento e inovação, seja na 

perspectiva da formação, excelência esportiva ou estímulo à prática continuada do 

esporte por toda a vida dos cidadãos paranaenses, sensibilizando as pessoas para a 

importância da prática do esporte, assegurando-lhes as oportunidades e condições 

de acesso, ocorreram por meio dos Programas PROESPORTE (Lei de incentivo ao 

Esporte), sob concessão de auxílio financeiro a projetos credenciados pela Paraná 

Esporte que, em 2020, além dos Editais de 2018 e 2019, que totalizaram 88 projetos 

nas áreas de Excelência Esportiva, Formação Esportiva e Prática 

Continuada/Readaptação, e dos Jogos Eletrônicos do Paraná, que surgiram como 

uma oportunidade de ofertar aos alunos em isolamento e distanciamento social, das 

redes de ensino públicas e privadas, uma atividade de entretenimento e lazer, mas 

também de caráter competitivo, e que em 2020 tiveram a participação de mais de 

3.300 alunos, em quatro modalidades, da faixa etária de 14 a 18 anos. Em 2020 

também foram desenvolvidas ações com vistas ao estímulo e à elaboração de 

estudos e pesquisas em ciências do esporte, por meio do convênio firmado entre a 

Paraná Esporte e o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (IPIE), da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), que a partir de um instrumento de 

pesquisa denominado Gestão do Esporte nos Estados e Municípios (GEEM) fez o 

levantamento de dados de 259 dos 399 municípios do estado do Paraná, totalizando 

63,44% do Estado mapeado. 
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6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR, o índice foi parcialmente 

eficaz devido a situação de pandemia que, por meio do Decreto Estadual 4.230 de 

16 de março de 2020 e Decreto nº 4258 de 17 de março de 2020 houve a 

suspensão das aulas, adiantamento de férias/recesso dos estudantes foram 

suspensas as viagens o que impossibilitou a realização de atividades presenciais. 

6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental, 

apresentou após aplicação da fórmula matemática indicada na instrução da CGE, 

utilizada para medir a eficácia da gestão orçamentária, o índice parcialmente 

eficaz, pois foi cancelada em função da pandemia provocada pelo Coronavírus - 

COVID-19 a participação de estudantes do ensino fundamental nos jogos escolares 

do Paraná, nas diferentes modalidades. Em 2020, após declarado estado de 

calamidade pública em decorrência da pandemia do Coronavírus, houve a migração 

de aproximadamente 15 mil estudantes para a rede estadual, a maioria oriunda da 

rede privada, o que provavelmente elevou a proporção de estudantes da rede 

estadual em relação às demais redes. Foi iniciado em 2020 pelo Departamento de 

Desenvolvimento Curricular o Ciclo III na implementação do Referencial Curricular 

do Paraná, com objetivos de formação e monitoramento da implementação. Em 

relação à formação, foi realizado em janeiro o Seminário Aprendizagem em Foco, no 

qual foi debatida a nova organização do Currículo da Rede Estadual Paranaense 

(CREP). Em fevereiro, toda a rede participou da formação nos dias de estudo e 

planejamento para o desenvolvimento das atividades a partir do CREP. Além disso, 

durante todo o ano, aconteceram as formações pelo "Canal do Professor", para 

todas as disciplinas, tendo o CREP como premissa curricular. Também iniciado 

nesse ano, os Grupos de Estudos Formadores em Ação visam discutir o novo 

currículo. Foi elaborado também, o Currículo Priorizado, que traz a organização 

curricular, com foco no desenvolvimento de aprendizagens a partir de conteúdos 

essenciais.  

Importante ressaltar ainda, que referente ao Projeto Atividade 6371, foi 

realizada a produção e impressão de material de apoio didático, livro professor e 

aluno do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, para 365 

municípios que fizeram adesão ao Programa Educa Juntos e haverá a distribuição 
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do material impresso além da disponibilização dos arquivos digitalizados no site da 

SEED para as Secretarias Municipais de Educação, além de outras medidas para 

fortalecer o regime de colaboração na educação entre o estado e os municípios e de 

ações para favorecer a permanência dos estudantes do Ensino Fundamental nas 

instituições públicas estaduais de educação. 

6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio, obteve o índice 

avaliativo da eficácia para o período considerada insatisfatório, visto que as ações 

programadas foram canceladas, devido a situação de emergência declarada pelo 

Governo do Estado em função da pandemia provocada pelo Coronavírus - COVID-

19, houve a suspensão das aulas, por meio do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 

2020. Foram executados somente algumas ações. 

6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação 

Especial, após análise dos dados informados no sistema SIGAME atribuiu-se o 

índice de parcialmente eficaz nesta iniciativa, vez que foram executados termos de 

compromisso com as Associações de Pais e Mestres com vistas a atender os alunos 

com necessidades especiais, porém estavam previstas aquisição de materiais 

adaptados, realização de termos de fomento com recursos oriundos do programa 

Paraná Mais Cidades e não houve aprovação das minutas para efetuar o repasse no 

atendimento do programa Paraná Mais Cidades em função de que não estavam 

contemplados todos os municípios. Assim, o Termo de Compromisso PAR 7394 não 

teve andamento nas ações, fato que comprometeu em parte a execução de ações 

para favorecer a permanência dos estudantes da Educação Especial nas instituições 

públicas estaduais de ensino. 

6374 - Desenvolvimento da Educação Básica para Jovens e Adultos – EJA, 

na análise da eficácia da gestão orçamentária apresentou resultado eficaz, pois 

foram ofertadas número de vagas para a educação de jovens, adultos e idosos em 

quantidade superior à prevista, apresentando nos registros do sistema SIGAME 

resultado excedente para a mensuração do desempenho físico. 

6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar, obteve o 

índice eficaz, considerando o resultado obtido após aplicação da fórmula indicada 

para essa mensuração. Justifica-se o índice, pois as ações previstas para “promover 

219
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



218 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de 

ensino”, “atender o programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino” e “adquirir 

equipamentos e material permanente para atender as escolas da rede estadual de 

ensino” apresentaram índice de execução superior ao previsto, e, as demais 

inciativas previstas no projeto atividade obtiveram índices satisfatórios de execução. 

6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos 

Recursos Tecnológicos Educacionais, apresentou resultado parcialmente eficaz na 

avaliação da eficácia da gestão orçamentária, vez que foram realizadas ações 

previstas no programa Paraná Mais Cidades, sendo firmados convênios com 

municípios para implantação de laboratórios de informática, contratação de 

produtora de conteúdos áudio visual para gravação e edição de vídeo aulas e 

manutenção do Software Pergamum, porém, não houve tempo hábil em 2020 para 

conclusão do processo para contratação de aquisição de Kits Educacionais de 

Robótica Livre e Notebooks - Estudantes e Educadores da SEED, ficando para 2021 

a continuidade do processo. 

6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio, 

apresentou o índice avaliativo da gestão orçamentária como eficaz, pois forma 

ofertadas vagas de educação profissional de nível médio em quantidade superior ao 

previsto na iniciativa. 

6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar obteve resultado parcialmente 

eficaz, no índice que mede a eficácia da gestão orçamentária de acordo com a 

aplicação da fórmula matemática indicada pela CGE. Esta aferição foi prejudicada 

pela inexecução das ações previstas na iniciativa para “fortalecer a gestão escolar 

com ações visando uma educação de qualidade, espaço organizado e eficiente para 

o pleno aprendizado dos estudantes” registradas no sistema SIGAME, porém, há de 

se considerar que foram realizadas ações para o fortalecimento da gestão, entre 

elas, o chamamento emergencial de professores para elaboração de material 

audiovisual voltado aos estudantes da rede pública durante o período da pandemia 

do COVID – 19 e Acordo de Cooperação Técnica Internacional entre a Secretaria da 

Educação do Estado do Paraná e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. 
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6467 - Formação Continuada, este projeto apresentou desempenho 

satisfatório quanto a execução física das ações previstas, obteve resultado eficaz na 

avaliação da eficácia orçamentária, pois foram ofertadas formação continuada para 

os profissionais de todas as etapas e modalidades de ensino da Rede Pública 

Estadual de Educação do Paraná. 

6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com 

PARANAEDUCAÇÃO - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar, na aplicação 

do modelo matemático indicado para aferir a eficácia da gestão orçamentária, 

apresentou resultado eficaz, pois as iniciativas previstas para o desenvolvimento de 

ações com apoio técnico e contábil do PARANAEDUCAÇÃO foram executadas na 

totalidade, conforme dados registrados no sistema SIGAME. 

6090 - Gestão Administrativa – SEED, obteve resultado ineficaz, pois 

mediante o Decreto Estadual 4.298, de 19 de março de 2020, o estado do Paraná 

declarou estado de emergência em todo território paranaense com vistas a enfrentar 

a pandemia provocada pelo Coronavirus- COVID -19. Neste sentido foram 

necessárias ações, de cunho orçamentário e financeiro, com vistas a enfrentar o 

novo cenário apresentado, visando atender os alunos que tiveram, por meio do 

Decreto 4.230 de 16 de março de 2020 e Decreto nº 4258 de 17 de março de 2020, 

as aulas suspensas, sendo, portanto, necessárias novas medidas para atendimento 

destes alunos voltadas a minimizar os impactos no aprendizado, trazidos pela 

pandemia. Nesse contexto, as ações previstas na inciativa não foram executadas. 

6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares, obteve resultado 

eficaz quanto a aferição da gestão orçamentária, pois as ações para transferir 

recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - 

FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de 

qualidade aos alunos da rede estadual e prover recursos para manter as estruturas 

administrativas das unidades escolares foram realizadas na totalidade, conforme 

aponta dados no sistema SIGAME. 

Concluímos assim, que dos 15 Projetos/Atividades avaliados, conforme 

aplicação de metodologia indicada na Instrução Normativa 003/2021 – CGE, 40% 

foram considerados eficazes, 46,7% parcialmente eficazes e 13,3% ineficazes. 
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Os projetos considerados parcialmente eficazes, apresentaram em média 

57% de execução das ações previstas. 

Se ponderarmos que somente 2 (13,3%) dos Projetos/Atividades avaliados 

apresentaram resultados ineficazes e que a crise pandêmica decorrente do 

Coronavírus - COVID-19 exigiu medidas atípicas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional, esta unidade avaliativa considera que 

a gestão orçamentária apresentou índice satisfatório na sua execução, louvando o 

dinamismo com que a Secretaria propôs as intervenções necessárias a realização 

das ações programadas na Lei Orçamentária Anual - LOA do exercício financeiro de 

2020.  

 

7.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária 

A Eficiência da Gestão Orçamentária é a otimização da relação existente 

entre os resultados produzidos e os recursos que foram empregados para alcançar o 

que se pretendia, ou seja, a aplicação dos recursos financeiros. 

Para mensurar a Eficiência da Gestão Orçamentária, utilizou-se os 

parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa n° 03/2021 - CGE, com a 

comparação dos resultados obtidos e os custos incorridos em face do inicialmente 

previsto, estabelecido como Coeficiente de Eficiência Individual – CEI e pelo cálculo 

do Coeficiente de Eficiência Global – CEG. 

Para o cálculo do CEI, considerou-se o resultado da divisão do Coeficiente de 

Eficácia Individual de cada ação com meta pela razão entre a despesa empenhada e 

a despesa fixada (total orçamentário), de cada projeto atividade, conforme 

expressão a seguir: 

 

Coeficiente de Eficácia Individual ( COI)

Despesa Empenhada

       Despesa Fixada ( Total Orçamentário)

Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) =
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Para o cálculo do CEG, considerou-se a razão entre o somatório dos 

coeficientes de eficiência individual de cada ação pela quantidade de ações que 

foram avaliadas, para cada projeto atividade, conforme expressão abaixo: 

 

∑  CEI das ações de cada Projeto/Atividade

Quantidade de ações
Coeficiente de Eficiência Global (CEG) =

 

 

Para a avaliação da eficiência da Gestão Orçamentária, verificou-se o 

desempenho das metas estabelecidas na LOA para cada projeto atividade em 

relação ao consumo dos recursos previstos registrados no sistema SIGAME 

(consulta em 10/03/2021), concluindo conforme índices da instrução 03/2021 – CGE, 

definidos por: 

 Gestão Orçamentária Eficiente (E) – totalidade de Projetos/Atividades com 

meta física prevista que apresentar CEG igual ou maior que 0,9 (nove 

décimos); 

 Gestão Orçamentária Parcialmente Eficiente (PE) – totalidade de 

Projetos/Atividades com meta física prevista que apresentar CEG igual ou 

maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos); 

 Gestão Orçamentária Ineficiente (I) – totalidade de Projetos/Atividades com 

meta física prevista que apresentar CEG menor que 0,5 (cinco décimos). 

Aplicado a avaliação quanto a eficiência da Gestão Orçamentária, foram 

encontrados os índices conforme demonstrativo a seguir: 

Quant Decrição Empenhada Fixada (orç total)

Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes do 

ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo
5,31

Executar o Censo Escolar da Educação Básica do Estado do Paraná. 0,00

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

5002 - Avaliação da Educação 

Básica e Governança dos Dados 

da Educação

2

Despesa
CEI CEG

Índice de 

Eficiência

Programa: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE
AÇÃO

Eficiência da Gestão Orçamentária

2,66 E1.945.498,20       10.333.566,00    
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 Realizar os Jogos Oficiais do Paraná 0,00

Realizar o Programa Geração Olímpica - 2020 2,00

Realizar Projetos Esportivos integrados no Educação Mais Esporte-

Transforma Paraná
0,25

Apoiar os Programas de Desenvolvimento Esportivo 0,00

Desenvolver a Agenda Estratégica Regionalizada para o Processo de 

Descentralização e Interiorização da Ação Administrativa e Técnica da 

Autarquia

1,31

 Realizar o Encontro de Gestores 0,00

Apoiar a Implementação do PROESPORTE - Análise das Propostas 0,00

Realizar Eventos de Capacitação e Aprendizado em Favor Esporte 12,10

Apoiar os Jogos Regionais do Paraná 0,00

Participar de Competições Nacionais - Jogos Escolares da Juventude e 

Paralimpíadas Escolares
0,00

 Realizar o Projeto Verão Maior 4,30

Realizar os Jogos da Aventura e Natureza - JAN 0,00

12 1,66 E

5003 - Implementação e 

Desenvolvimento do Esporte em 

Todas as suas Dimensões

42.610.666,41    85.905.621,00    

Prover recursos para despesas do ensino fundamental, médio e 

profissional
0,74

Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares 0,06

Remunerar os profissionais da Educação 1,01

3 0,60 PE
6100 - Manutenção e 

Gerenciamento do CEPR
38.971.336,29    43.947.039,00    

Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental 

nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.
0,00

Fortalecer o regime de colaboração na educação entre Estado e 

municípios, por meio de iniciativas que contribuam para a melhoria da 

qualidade da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental.

1,44

 Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos 

estudantes do Ensino Fundamental nas instituições públicas estaduais 

de educação

1,30

0,91 E

6371 - Desenvolvimento da 

Educação Básica - Ensino 

Fundamental

3 40.913.484,22    58.782.402,00    

Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino médio nos 

jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades
0,00

Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos 

estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de 

educação.

0,00

2 0,00 I
6372 - Desenvolvimento da 

Educação Básica - Ensino Médio
4.164.965,60       64.821.791,00    

Estabelecer e gerenciar termos de cooperação e/ou de compromisso 

com as Escolas da Educação Básica na Modalidade de Educação 

Especial conveniadas, e com instituições especializadas.

1,02

Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos 

estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais 

de educação

0,02

0,522

6373 - Desenvolvimento da 

Educação Básica - Modalidade 

Educação Especial

PE262.876.085,65  270.607.144,00 

6374 - Desenvolvimento da 

Educação Básica Para Jovens e 

Adultos - EJA

1 Ofertar vagas para a educação para jovens, adultos e idosos 0,00 6.560.610,00      * * *
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Promover a infraestrutura física adequada por meio de 

reparos/melhorias da rede estadual de ensino
6,28

Atender o Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino. 1,53

 Adquirir equipamentos e material permanente para atender as escolas 

da rede estadual de ensino
6,35

Oferecer transporte escolar seguro e de qualidade para os estudantes 1,22

Propiciar o bom funcionamento da logística de mobiliário/alimentação 

escolar
1,25

Viabilizar o repasse de recursos, através do Fundo Rotativo em 

atendimento a rede estadual de ensino
1,19

2,976 E

6453 - Recuperação da 

Infraestrutura Física e Logística 

Escolar

410.818.890,92  513.980.403,00 

 Fomentar nas instituições de ensino a programação e a robótica como 

estratégia de ensino.
0,00

Modernizar a infraestrutura tecnologica das escolas da rede pública 

estadual.
30,81

15,41 E1.351.233,86       41.637.018,00    

6464 - Modernizar a Infraestrutura e 

Fomentar a Utilização de Novos 

Recursos Tecnológicos 

Educacionais

2

6465 - Desenvolvimento da 

Educação Profissional de Nível 

Médio

1 Ofertar vaga de Educação Profissional de nível médio 20.548.391,18    105.197.943,00 5,63 5,63 E

 Ampliar a segurança nas instituições de ensino e em seu entorno 3,02

Fortalecer a gestão escolar com ações visando uma educação de 

qualidade, espaço organizado e eficiente para o pleno aprendizado dos 

estudantes

0,00

1,51 E8.410.631,00       25.394.039,00    
6466 - Fortalecimento da Gestão 

Escolar
2

6467 - Formação Continuada 1

Ofertar formação continuada para os profissionais de todas as etapas e 

modalidades de ensino da Rede Pública Estadual de Educação do 

Paraná.

4.971.086,04       30.832.934,00    6,20 6,20 E

6469 - Manutenção e Execução do 

Contrato e Gestão com 

Paranaeducação - Gerenciamento de 

Serviços de Apoio Escolar

1 Desenvolver ações com apoio técnico e contábil do Paranaeducação 21.500.000,00    21.510.000,00    1,00 1,00 E

 

Quant Decrição Empenhada Fixada (orç total)

Instalar elevador na SEED 0,00

Concluir teatro do DETED 0,00

 Realizar melhorias no prédio da SEED 0,00

Programa: 42 -gestão Administrativa

0,00
6090 - Gestão Administrativa - 

SEED
3

Despesa
CEI CEG

Índice de 

Eficiência

I450.665.329,59  491.123.621,00 

PROJETO/ATIVIDADE
AÇÃO

Transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de 

alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede 

estadual.

1,35

Prover recursos para manter as estruturas administrativas das unidades 

escolares
1,35

E1,35245.756.364,16  330.606.317,00 

* Aplicando a fórmula indicada na instrução 03/2020 - CGE, não foi possível calcular o CEI devido ao valor empenhado ser 0,00 (zero), impossibilitando também o cálculo do CEG e a indicação do 

índice de eficiência da gestão orçamentária para o projeto atividade 6374.

6470 - Gestão Administrativa das 

Unidades Escolares
2

 

 

Após análises dos dados registrados no presente demonstrativo 

físico/financeiro do exercício de 2020, bem como as observações prestadas pelos 

setores responsáveis extraídas no sistema SIGAME (consulta em 10 e 11/03/2021) 

e nos relatórios circunstanciados encaminhados pelo Grupo Orçamentário e 

Financeiro Setorial – GOFS/SEED e Núcleo de Planejamento Setorial – NPS/SEED, 
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este Controle Interno avaliativo emite parecer analítico quanto a eficiência da gestão 

orçamentária do exercício de 2020 dos Projetos/Atividades avaliados, conforme 

seguem: 

5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da 

Educação, apresenta resultado da Gestão Orçamentária como eficiente conforme 

índice calculado com a aplicação do modelo matemático indicado. Para este Projeto 

Atividade, o desempenho físico foi considerado satisfatório, embora tenha sido 

empenhado somente 18,8% do orçamento previsto, pois algumas iniciativas tiveram 

que ser reprogramadas em razão da suspensão das aulas presenciais ocasionada 

pela pandemia vivida no período, como a aplicação de duas edições da avaliação de 

desempenho e da execução do Censo Escolar da educação básica do Paraná 

exercício 2020. 

5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas 

Dimensões, obteve resultado eficiente quanto a análise da gestão orçamentária do 

exercício de 2020, porém, o desempenho orçamentário financeiro registrado no 

sistema SIGAME considera o resultado insatisfatório, pois foi executado o empenho 

de R$ 42.610.666,41 (quarenta e dois milhões, seiscentos e dez mil, seiscentos e 

sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) correspondente a 49,6% do valor 

total previsto para o período. Diante das dificuldades decorrentes do enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo 

Coronavírus - COVID-19, o Estado do Paraná apoiou as federações e entidades de 

administração do desporto na realização de seus eventos de forma conjunta, com 

contrapartida no pagamento das custas de arbitragem, realizou ações para a adesão 

ao sistema de cadastramento desenvolvido a partir de um convênio firmado entre a 

Paraná Esporte e o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade 

Federal do Paraná e o Centro Paraná da Rede CEDES. Ação importante foi a oferta 

de 300 (trezentas) vagas para o Curso de Pós Graduação Lato Sensu 

(Especialização) em Gestão Pública do Esporte - 1ª Edição, na modalidade de 

ensino a distância, que está sendo realizado pela Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), por meio de convênios com a Superintendência Geral de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná - SETI, a Secretaria de Estado 
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da Educação e Esporte do Estado do Paraná - SEED e o Instituto Paranaense de 

Ciência do Esporte – IPCE.  

6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR, obteve resultado 

parcialmente eficiente, na análise da eficiência da gestão orçamentária. O 

desempenho orçamentário foi considerado satisfatório no exercício, com uma 

execução de 88,7% do valor total do orçamento para este Projeto Atividade sendo 

empenhado no exercício. Pesa na análise deste Controle Interno, com opinativo de 

que o índice de parcialmente eficiente deu-se principalmente pelo fato das aulas 

presenciais terem sido suspensas, conforme determinação do Decreto Estadual 

4.230 e 4.258, inviabilizando a realização de algumas ações, como a participação 

dos alunos em atividades complementares. Mesmo no cenário da pandemia, foram 

executados recursos para manter os contratos administrativos e pagamentos de 

despesas de consumo, e, através do fundo rotativo, foram adquiridos equipamentos 

e materiais de consumo para manutenção do estabelecimento.  

6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental, 

conforme mensuração definida pela fórmula indicada pela instrução da CGE 

apresentou resultado eficiente na análise da gestão orçamentária do exercício de 

2020, com 69,6% do orçamento previsto executado, gerando um resultado 

“moderado” no desempenho orçamentário financeiro. Este Controle Interno 

considera que o índice de eficiência apresentado se justifica por ter ocorrido o 

fortalecimento do regime de colaboração na educação entre estado e municípios, 

por meio de iniciativas que contribuíram para a melhoria da qualidade da educação 

infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental e da promoção de ações 

instersetoriais que favoreceram a permanência dos estudantes do Ensino 

Fundamental nas instituições públicas estaduais de educação. 

6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio, com 

desempenho orçamentário financeiro considerado insatisfatório de acordo com 

consulta ao SIGAME, esse Projeto Atividade apresentou resultado ineficiente, onde 

somente 6,4% do orçamento previsto foi empenhado no exercício. Pesa neste índice 

o fato de ações como incentivo das práticas de estudantes nos jogos escolares 

terem sido canceladas em função da pandemia provocada pelo Coronavírus - 
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COVID-19 quando houve a suspensão das aulas presenciais, bem como, 

inconclusão dos processos licitatórios para aquisição de livros de Educação 

Financeira e aquisição de uniformes das escolas Cívico Militar. 

Ainda que este projeto conste como ineficiente, ações importantes foram 

executadas, como a elaboração do Referencial Curricular do Novo Ensino Médio 

Paranaense, que será um documento de referência obrigatória para a formulação 

dos currículos de todas as redes e instituições escolares do Sistema Estadual de 

Ensino do Paraná. No último trimestre, a SEED intensificou as ações relacionadas à 

construção do documento. Em dezembro foi concluída a versão preliminar do 

documento. Quanto aos adolescentes fora da escola, foram realizadas ações de 

implementação de roteiros de trabalho mensais, com foco na busca ativa dos 

estudantes infrequentes e que abandonaram a escola. 

6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação 

Especial, apresentou de acordo com o Sistema SIGAME, o desempenho 

orçamentário financeiro foi considerado satisfatório por terem sido executados 

97,1% do orçamento previsto, mesmo assim o índice que mede a eficiência da 

Gestão Orçamentária foi considerada “parcialmente eficiente.” O resultado explica-

se pelo fato de que o desempenho físico na ação que estabelece as parcerias com 

as escolas especiais e instituições especializadas terem apresentado resultado 

satisfatório, com 99,2% de execução, e o resultado insatisfatório, com somente 1,5% 

de execução, na ação que previa a aquisição de materiais adaptados por meio de 

termos de fomento com recursos oriundos do Programa Paraná Mais Cidades, pelo 

fato de não ter a aprovação das minutas para efetuar o repasse à todos os 

municípios. 

6374 - Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos – EJA. 

Para este Projeto Atividade, não foi possível aferir o índice de eficiência da Gestão 

Orçamentária usando o modelo matemática apresentado para calcular o Coeficiente 

de eficiência individual (CEI) e o coeficiente de eficiência global (CEG), pelo fato do 

valor empenhado no exercício ser R$ 0,00 (zero reais), impossibilitando assim, a 

aplicação da fórmula que requer a divisão pelo valor empenhado. Nesta iniciativa 

estavam previstas execução de ações conveniadas com o governo federal e 
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docência em eventos, que, em função da situação de emergência declarada pelo 

Governo do Estado, provocada pelo Coronavírus - COVID-19, houve a suspensão 

das aulas, presenciais, por meio do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, não 

sendo possível executar as ações programadas. Todavia, importante mencionar que 

na ação que previa a oferta de vagas para e educação de jovens, adultos e idosos, 

segundo o sistema SIGAME, o desempenho físico foi considerado excedente. 

Registra-se ainda, que os alunos foram atendidos com aulas no modo remoto, 

transmitidas por meio eletrônico e canais de TV e que as despesas foram custeadas 

por meio de outras iniciativas, a exemplo da folha de pagamento dos professores e 

funcionários, alicerçadas respectivamente às iniciativas 6097 e 6098. Considerado 

as informações detalhadas no sistema, este Controle Interno opina que a eficiência 

da gestão orçamentária para este Projeto Atividade pode ser mensurada como 

eficiente. 

6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar. Para este 

Projeto Atividade, o valor Executado foi 79,9%, sendo atribuído o índice satisfatório 

na aferição do desempenho orçamentário financeiro. Quanto ao desempenho físico 

das ações avaliadas, os resultados foram satisfatórios e/ou excedentes, o que 

justifica a classificação do índice da gestão orçamentária como eficiente, 

apresentado na aplicação da fórmula matemática instruída pela CGE. 

6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos 

Recursos Tecnológicos Educacionais, apresentou desempenho orçamentário 

financeiro insatisfatório pois foi executado apenas 3,2% do montante do orçamento 

previsto, conforme registros obtidos no Sistema SIGAME, porém apresentou 

resultado eficiente quanto a avaliação da eficiência da gestão orçamentária após 

aplicação da fórmula matemática determinada. Este resultado justifica-se pelo fato 

da iniciativa ter apresentado desempenho físico satisfatório na ação que visava 

modernizar a infraestrutura tecnológica das escolas, com a realização de ações 

previstas no programa Paraná Mais Cidades, onde foram firmados convênios com 

municípios para implantação de laboratórios de informática; contratação de 

produtora de conteúdos áudio visual para gravação e edição de vídeo aulas; 

Manutenção do Software Pergamum. Porém algumas ações não puderam ser 
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concluídas, como a aquisição de "Solução de Business Intelligence-BI, Power Bi ou 

Similar", Licenças de Software Windows e Office, e Licenciamento SQL e Windows 

Server, plataformas educacionais que, devido ao encerramento do exercício, não 

tiveram tempo hábil para finalização dos procedimentos licitatórios. A conclusão 

opinativa desta unidade avaliativa quanto ao índice positivo da avaliação da 

eficiência, dar-se-á pelo fato de ações terem sido executadas com baixo percentual 

de empenho em relação ao total do orçamento disponibilizado. 

6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio, obteve 

resultado eficiente quanto a gestão orçamentária após aplicação da fórmula 

matemática determinada. Nos parece que o índice atribuído se dá principalmente 

pelo fato do desempenho físico da ação avaliada ser considerada excedente, com 

um empenhado de apenas 19,5% do total orçamentário.  

6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar, apresentou índice eficiente, na 

avaliação da gestão orçamentária, após aplicação dos dados na função matemática 

indicada. Para este Projeto Atividade, foi executada com êxito a iniciativa que previa 

a ampliação da segurança nas instituições de ensino e em seu entorno, ação que 

obteve resultado de desempenho físico considerado satisfatório pelo sistema 

SIGAME. Quanto a inciativa do fortalecimento da gestão escolar, visando uma 

educação de qualidade, não foram realizados os eventos de formação em função da 

pandemia, mas houve o chamamento emergencial de professores para elaboração 

de material audiovisual voltado aos estudantes da rede pública devido ao COVID – 

19 e o acordo de cooperação técnica internacional entre a SEED e a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO. O montante 

empenhado neste Projeto Atividade correspondeu a 33,1% do orçamento total. 

6467 - Formação Continuada, obteve o índice eficiente na análise da gestão 

orçamentária, conforme cálculo do coeficiente global de eficiência (CEG) definido na 

instrução normativa da CGE. O índice empenhado foi de 16,1% do valor previsto, 

sendo considerado insatisfatório pelo sistema SIGAME, o que nos dá a entender, 

que essa mensuração só leva em conta os valores praticados, sem a observância da 

realização física das ações. Neste Projeto Atividade foram realizados vários eventos 

de formação nas áreas pedagógicas para professores e gestores, além de eventos 
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para diferentes públicos, sobre nivelamento, competências socioemocionais, 

interdisciplinaridade e troca de experiências.  

Vale mencionar que o Canal do Professor foi uma das ferramentas online de 

formação continuada implementadas pela SEED-PR para a formação de professores 

da rede. O principal objetivo foi promover a formação dos educadores, trazendo à 

pauta conteúdos e estratégias metodológicas que dialoguem com os objetivos de 

aprendizagem a serem desenvolvidos em cada etapa de ensino. Criado em maio de 

2020, o canal conta com mais de 38 mil inscritos. A formação abrangeu temas 

formativos nos diversos componentes curriculares, que aconteceram por meio de 

webinários diários, com proposições de ações que utilizam instrumentos de ensino, 

aprendizagem e avaliação adequados. 

Além das ações citadas, muitas outras inciativas foram implementadas, o que 

justifica o índice positivo na avaliação da eficiência da gestão orçamentária deste 

Projeto Atividade. 

6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com 

PARANAEDUCAÇÃO - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar, obteve 

resultado eficiente na avaliação da gestão orçamentária de acordo com a aplicação 

da função matemática específica para essa aferição. Nesta iniciativa foram 

executados as ações previstas no Contrato de Gestão entre a SEED e o 

PARANAEDUCAÇÃO, com índice de desempenho físico satisfatório e com a 

execução de 100% do valor previsto no orçamento total para este Projeto Atividade 

sendo executado. 

6090 - Gestão Administrativa – SEED. Para este Projeto Atividade, o índice 

calculado da eficiência da gestão orçamentária, conforme Instrução Normativa 

003/2021 da CGE, apresentou resultado ineficiente. Conforme registros no sistema 

SIGAME, foram empenhados 91,8% do total do orçamento, porém, os recursos 

foram remanejados para novas ações com vistas a atender os alunos que tiveram as 

aulas suspensas, em função do Decreto Estadual 4.298, em que o Estado do 

Paraná declarou estado de emergência em todo território paranaense com vistas a 

enfrentar a pandemia provocada pelo Coronavirus- COVID -19.  Devido ao 
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remanejamento dos recursos as ações previstas nesta iniciativa não foram 

executadas, o que caracterizou o índice de desempenho físico “sem execução”. 

6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares. Aplicando a fórmula 

matemática determinada para o cálculo do coeficiente global de eficiência, o 

resultado obtido quanto a avaliação da gestão orçamentária se caracterizou como 

eficiente. As ações previstas de transferência de recursos para o Instituto 

FUNDEPAR para executar o fornecimento de alimentação escolar aos alunos da 

rede estadual e o provimento de recursos para manter as estruturas administrativas 

das unidades escolares foram 100% executadas, com o desempenho orçamentário 

e financeiro considerado satisfatório, sendo empenhado 74,3% do total orçamentário 

previsto durante o exercício. 

Concluímos assim, que dos 15 Projetos/Atividades avaliados, conforme 

aplicação de metodologia indicada na instrução 03/2021 da CGE, somente os 

projetos 6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio e 6090 - 

Gestão Administrativa – SEED, foram considerados ineficientes.  

Para o Projeto Atividade 6372, concluiu-se que o resultado negativo foi 

influenciado pelo fato das ações planejadas para incentivo de práticas nos jogos 

escolares terem sido canceladas em função da pandemia provocada pelo 

Coronavírus - COVID-19, situação atípica e imprevisível. Da mesma forma, o Projeto 

Atividade 6090, teve os recursos remanejados para ações de atendimento aos 

alunos que tiveram as aulas suspensas, em função do Decreto Estadual 4.298. 

 Para o Projeto Atividade 6374 - Desenvolvimento da Educação Básica para 

Jovens e Adultos – EJA, não foi possível a aplicação do método de aferição da 

eficiência da gestão orçamentária indicada, porém, na avaliação deste Controle 

Interno o resultado poderia ser considerado eficiente pois as ações planejadas foram 

executadas. 

Os demais projetos avaliados obtiveram índices considerados satisfatórios 

sendo 2 projetos considerados parcialmente eficiente e 10 considerados eficientes, 

conforme metodologia aplicada de aferição.  

Pelos quantitativos de Projetos/Atividades com eficiência, avalia-se como 

satisfatório a gestão orçamentária do exercício de 2020 desta secretaria. 
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7.2 Gestão Financeira 

7.2.1 Eficácia da Gestão Financeira 

  A proposta orçamentária da SEED para o exercício de 2020 foi aprovada pela 

Lei Orçamentária Anual, Lei nº 20.078 de 18 de dezembro de 2019, com orçamento 

total estimado R$ 7.568.757.039 (sete bilhões, quinhentos e sessenta e oito milhões, 

setecentos e cinquenta e sete mil e trinta e nove reais), conforme informações do 

Relatório Circunstanciado da Gestão – Exercício 2020, desenvolvido pelo 

GOFS/SEED. 

De acordo com o artigo 185 da Constituição Estadual, do percentual 

destinado ao ensino, a parcela destinada ao ensino básico, já deduzida a perda do 

Fundeb, foi de R$ 6.926.704.151 (seis bilhões, novecentos e vinte e seis milhões, 

setecentos e quatro mil, cento e cinquenta e um reais), conforme demonstrativo a 

seguir: 

TABELA 1 - ENSINO - ARTIGO 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

 RECEITA DE IMPOSTOS  29.596.782.250 

 IRRF  3.140.000.000 

 IPVA  1.876.645.500 

ITCMD  505.168.000 

 ICMS  24.074.968.750 

(+) RECEITAS DE ACESSÓRIOS DE IMPOSTOS   253.909.250 

MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD  16.752.000 

MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA  23.139.500 

MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS  214.017.750 

(+) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVAS A IMPOSTOS  3.267.701.150 

COTA-PARTE DO FPE  2.875.809.450 

COTA-PARTE DO IPI  391.890.700 

OUTRAS TRANSFERENCIAS 1.000 

(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS    

TOTAL  33.118.392.650 

X 30% ENSINO 10.195.611.717 

X 25% EDUCAÇÃO BÁSICA 8.290.846.091 

DEDUÇÃO DA PERDA PARA O FUNDEB  - 1.364.141.940  

ENSINO BÁSICO   6.926.704.151  

Fonte: http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/LOA/LOA2020.pdf 

 

No decorrer do exercício financeiro, foram efetuadas reforço das dotações, 

oriundas de superávit financeiro ou por arrecadação superior à prevista, totalizando 
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o orçamento ao final do exercício em R$ 9.504.026.323 (nove bilhões, quinhentos e 

quatro milhões, vinte e seis mil, trezentos e vinte e três reais), o que se pode 

observar na tabela 2. 

Ainda na tabela 2, verificamos que a execução orçamentária durante o 

exercício financeiro de 2020 apresentou valor empenhado de R$ 8.372.797.311 (oito 

bilhões, trezentos e setenta e dois milhões, setecentos e noventa e sete mil, 

trezentos e onze reais), correspondendo a 93% da disponibilidade orçamentária do 

período, que é de R$ 8.969.627.605 (oito bilhões, novecentos e sessenta e nove 

milhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinco reais), sendo, portanto, 

considerada satisfatória e caracterizando a eficácia da Gestão Financeira. 

FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 

INICIAL - LOA 

(R$)

TOTAL 

ORÇAMENTÁRI

O (R$)

ORÇAMENTO 

DISPONÍVEL

EMPENHADO 

(R$)

LIQUIDADO       

(R$)

PAGO                      

(R$)

EMPENHO/ 

DISPONIVEL

100 - ORD.NAO VINCULADO 2.313.420.851 3.686.691.347 3.557.263.089 3.326.845.652 3.258.967.968 3.258.047.423 94%

101 - REC.DESVINC.EC 93/16 22.543.848 26.523.848 11.617.940 10.558.348 9.878.881 9.876.828 91%

107 - CONV.C/ORGAOS FEDERAIS 17.346.590 59.510.440 49.003.850 3.320.217 1.998.978 1.998.978 7%

114 - FUNDEB 40% 689.742.500 689.742.500 648.359.084 585.321.779 583.504.285 583.504.285 90%

115 - REC. COL. AGRÍCOLAS 180.250 883.770 763.020 0 0 0 0%

116 - TRANSF. FNDE 562.295.000 810.778.414 679.844.971 488.007.568 346.483.337 343.495.885 72%

125 - VENDA 

AÇÕES/DEV.CAP.SUBSC
12.465.200 12.465.200 0 0 0 0

136 - RECURSOS ORIUNDOS DA 

TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS
0 3.005.374 3.005.374 3.005.374 0 0 100%

145 - FUNDEB 3.928.540.800 4.114.393.300 3.928.775.741 3.899.794.595 3.891.995.459 3.817.405.292 99%

147 - REC.OF.RECOL. TGE 0 56.685.554 56.685.554 37.652.190 9.519.662 9.519.662 66%

148 - OUTROS CONV./TRANSF. 0 1.501.446 1.501.446 208.232 119.750 119.750 14%

159 - GANHANDO O MUNDO 4.000.000 4.000.000 2.000.000 0 0 0 0%

164 -  AUXÍLIO FINANCEIRO AOS 

ESTADOS  
0 9.600.000 9.600.000 6.588.895 6.549.523 6.549.523 69%

250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS 149.000 164.861 90.361 49.312 13.889 13.889 55%

281- TRANSFERÊNCIAS E 

CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS 

FEDERAIS

12.720.000 22.606.502 16.246.503 6.655.974 2.906.947 2.906.947 41%

284 - OUTROS CONVÊNIOS/ OUTRAS 

TRANSFERÊNCIAS
5.353.000 5.473.767 4.870.672 4.789.174 4.789.174 4.789.174 98%

TOTAL 7.568.757.039 9.504.026.323 8.969.627.605 8.372.797.311 8.116.727.853 8.038.227.637 93%

TABELA 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ÓRGÃO 4100

Fonte: http://w w w .transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/229?origem=4  
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 A seguir, apresentam-se as execuções do período por grupo de natureza de 

despesa, com demonstração do percentual empenhado em relação a disponibilidade 

orçamentária. 

 Analisando os dados informados na tabela 3 – Execução Orçamentária por 

Natureza de Despesa, corroboramos com a conclusão analítica emitida pelo GOFS 

no relatório circunstanciado apresentado a este Controle Interno, que define a 

execução orçamentária total como satisfatória, em função do índice de 93% de 

empenho executado no exercício, apresentando apenas percentual baixo nos 

investimentos o que se deve, em sua grande maioria, em função dos recursos 

federais previstos, cuja execução das ações do Programa Brasil Profissionalizado 

não fora concluída, bem como processos de aquisição de equipamentos de 

informática e tecnologia que não foram concluídos.  

 

NATUREZA DE DESPESA
TOTAL 

ORÇAMENTÁRIO (R$)

ORÇAMENTO 

DISPONÍVEL  (R$)
EMPENHADO (R$) LIQUIDADO  (R$) PAGO  (R$)

% 

EMPENHADO/ 

DISPONIVEL

PESSOAL E ENCARGOS 

SOCIAIS
7.350.291.363 7.033.762.398 6.796.433.927 6.796.118.678 6.720.680.939 97%

OUTRAS DESPESAS 

CORRENTES
1.833.681.646 1.688.566.642 1.427.525.012 1.279.401.373 1.276.343.165 85%

INVESTIMENTOS 320.053.314 247.298.565 148.838.372 41.207.802 41.203.533 60%

TOTAL 9.504.026.323 8.969.627.605 8.372.797.311 8.116.727.853 8.038.227.637 93%

TABELA 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DE DESPESA 

FONTE: http://w w w .transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/229?origem=4  

 

A execução também pode ser observada na tabela 4, quando analisamos por 

unidade orçamentária, com resultado satisfatório em todas as unidades, exceto da 

41.34. O percentual representa quanto da disponibilidade orçamentária foi 

empenhado em cada unidade. No entanto, na unidade 41.34, o percentual ficou em 

67% devido a recursos previstos para execução, não terem sido realizadas. A baixa 

execução justifica-se em função da suspensão, por tempo indeterminado e até nova 

deliberação, de todos os eventos organizados pela Superintendência do Esporte ou 

executados em parceria com outras instituições, em respeito ao Decreto Nº 
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4230/2020 do Governo do Estado do Paraná – e de acordo com as orientações da 

Secretaria de Estado da Saúde – que dispôs sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus – COVID-19. 

UNIDADE

TOTAL 

ORÇAMENTÁRIO                

(R$)

DISPONIBILIDADE 

ORÇAMENTÁRIA                 

(R$)

EMPENHADO      

(R$)

LIQUIDADO          

(R$)

PAGO                       

(R$)

% 

EMPENHADO/ 

DISPONIVEL

41.01 - GABINETE DO 

SECRETÁRIO
8.313.709.370 7.893.895.669 7.390.179.150 7.249.077.665 7.171.374.976 94%

41.02 -DIRETORIA GERAL 493.263.441 466.433.324 452.526.317 444.576.325 444.329.556 97%

41.30 - COLEGIO ESTADUAL DO 

PARANA – CEPR
43.947.039 40.973.521 38.971.336 36.728.347 36.199.202 95%

41.33 - INSTITUTO PARANAENSE 

DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL - FUNDEPAR 

544.794.392 484.503.376 435.163.088 359.086.507 359.066.946 90%

41.34 - INSTITUTO PARANAENSE 

DE CIENCIA DO ESPORTE – IPCE
108.312.081 83.821.715 55.957.419 27.259.009 27.256.956 67%

TOTAL 9.504.026.323 8.969.627.605 8.372.797.311 8.116.727.853 8.038.227.637 93%

TABELA 4 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FONTE: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/229?origem=4  

 

 Na tabela 5, são apresentados a execução dos recursos destinados à 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, e, de acordo com o relatório 

circunstanciado do GOFS/SEED encaminhado a esta unidade avaliativa, referente a 

gestão/2020, conclui-se que os limites constitucionais foram cumpridos. 
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DESCRIÇÃO VALOR (R$)

A) RECEITA TOTAL REALIZADA 32.324.626.902

B) DESPESA REALIZADA

DESPESAS COM AÇÕES DE MDE – ENSINO

a) Total de Gasto com MDE - Anexo 8, linha 29 9.456.014.100

b) Total das Deduções Consideradas para fins do Limite Constitucional - Anexo 8, linha 37 -1.105.905.533

c) TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (a - b) 10.561.919.633

 d) MÍNIMO DE 30% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE  (c /A) (ART 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 32,67%

TABELA 5 – RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

 

e) Total de Gasto com Ensino Superior - Anexo 8, linha 26 1.636.641.123

B) TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE - SEED (a-e) 7.819.372.976

D) DESPESA TOTAL REALIZADA (PARA FINS DE LIMITE) (B - b) 8.925.278.510

E) MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE  (D /A) 27,61%

http://w w w .portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/responsabilidadefiscal/publicacoes/2020/RREO_6_Bi_2020.pdf

DESPESAS COM AÇÕES DE MDE - EDUCAÇÃO BÁSICA

Nota: os dados para elaboração da planilha foram extraídos do relatório Demonstrativo das Receitas e Despesas com 

Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – Anexo 8 no site: 

 

 

Quanto aos saldos remanescentes, conforme demonstrados na tabela 6, o 

Grupo Orçamentário informa que o maior volume é oriundo de ações previstas com 

recursos vinculados a convênios e Termos de parceria firmada com o Governo 

Federal. 

Houveram também ações previstas com recursos da fonte 115 e 250 que não 

tiveram execução, que devido às medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19, 

em respeito ao Decreto Nº 4230/2020 do Governo do Estado do Paraná – e de 

acordo com as orientações da Secretaria de Estado da Saúde, houve a suspensão 

das aulas presenciais, o que comprometeu a execução de diversas ações propostas, 

sendo substituídas por outras necessárias ao atendimento dos alunos da rede 

pública estadual de forma remota. 
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Em entrevista com a responsável pelo Grupo Orçamentário Setorial, nos foi 

informado que há disponibilidade financeira suficiente para lastrear os compromissos 

assumidos por esta Secretaria, sendo que os empenhos são feitos mediante a 

liberação mensal de cota financeira liberada pela Secretaria da Fazenda – 

SEFA/PR.  

Diante do exposto, podemos concluir que a gestão financeira do exercício em 

análise foi eficaz.  

 

FONTE DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

(R$)

EMPENHADO     

(R$)

SALDO 

REMANESCENTE                      

(R$)

% EM RELAÇÃO À 

DISPONIBILIDADE

100 - ORD.NAO VINCULADO 3.557.263.089 3.326.845.652 230.417.437 6%

101 - REC.DESVINC.EC 93/16 11.617.940 10.558.348 1.059.592 9%

107 - CONV.C/ORGAOS FEDERAIS 49.003.850 3.320.217 45.683.633 93%

114 - FUNDEB 40% 648.359.084 585.321.779 63.037.305 10%

115 - REC. COL. AGRÍCOLAS 763.020 0 763.020 100%

116 - TRANSF. FNDE 679.844.971 488.007.568 191.837.403 28%

125 - VENDA AÇÕES/DEV.CAP.SUBSC 0 0 0

136 - RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS 3.005.374 3.005.374 0 0%

145 - FUNDEB 3.928.775.741 3.899.794.595 28.981.146 1%

147 - REC.OF.RECOL. TGE 56.685.554 37.652.190 19.033.364 34%

148 - OUTROS CONV./TRANSF. 1.501.446 208.232 1.293.214 86%

250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.000.000 0 2.000.000 100%

164 -  AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS  9.600.000 6.588.895 3.011.105 31%

250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS 90.361 49.312 41.049 45%

281- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 16.246.503 6.655.974 9.590.529 59%

284 - OUTROS CONVÊNIOS/ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 4.870.672 4.789.174 81.498 2%

TOTAL 8.969.627.605 8.372.797.311 596.830.294 7%

TABELA 6 – SALDOS ORÇAMENTÁRIOS

Fonte: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/229?origem=4  

7.2.2 Eficiência da Gestão Financeira 

  O Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED, por meio da 

informação 174/2021 informou que os pagamentos efetuados durante o exercício de 

2020 foram realizados de acordo com o determinado na Lei 4.320/64. 

238
3

Inserido ao protocolo 17.465.635-5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. As assinaturas deste documento constam às fls. 247a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 5f4794b85cc853a93614be0e4d77701e.



237 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 

DIRETORIA GERAL - DG 
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 
 
 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500         www.educacao.pr.gov.br 

O GOFS/SEED faz uso do sistema informatizado NOVO SIAF – Sistema 

Integrado de Finanças Públicas para a execução de controle e efetivação dos 

procedimentos operacionais de pagamentos e adota controles alternativos, por meio 

de banco de dados do Access e planilhas eletrônicas do Excell. 

As rotinas operacionais de PRE EMPENHO e EMPENHO da despesa são 

aprovadas pela chefia do GOFS/SEED e assinados digitalmente pelo Ordenador de 

Despesas. LIQUIDAÇÃO, que deve ser assinada pelo setor demandante ou pelo 

técnico do GOFS, garantindo a reserva do saldo financeiro 

Após análise dos documentos que instruem os processos de pagamento, 

como Nota Fiscal, declarações de recebimento e atestos, Certidões de Regularidade 

Fiscal, entre outros, procedem-se as rotinas de EM LIQUIDAÇÃO e LIQUIDAÇÃO 

para posterior geração de pré-lotes, que após autorizado pelo Ordenador de 

Despesas, por comando no sistema NOVO SIAF, são gerados os lotes e 

encaminhados à Secretaria da Fazenda para validação e envio de arquivos ao 

banco para liberação do crédito na conta corrente cadastrada do credor. 

A programação do efetivo pagamento ocorre em três dias úteis a partir da 

data de solicitação no sistema. 

Este Controle Interno fez diligências junto ao GOFS/SEED, por meio do 

protocolado 16.080.883-7, para verificação quanto ao pagamento de juros e multas 

efetuados no exercício de 2020, e, por meio da informação 167/2021, apurou-se que 

foram realizados pagamentos de juros e multas nas seguintes situações: 

 Valor de R$ 2.000,00, referente ao pagamento de multas por atraso na 

entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -

DCTF Mensal, pela SEES e SEET no período de 2015 e 2016, 

conforme justificado no protocolo 17.003.425-2, devido a extinção dos 

órgãos e a irregularidade fiscal à época, a Secretaria de Educação e 

Esporte absorveu a despesa. 

 Valor de R$ 0,36 referente a despesa com multas e acréscimo 

moratório de fatura paga após o vencimento, atendido pelo protocolo 

17.005.479-2 Ocorreu que a liquidação e o envio da informação à 

Secretaria de Estado da Fazenda, que efetua a baixa no sistema por 
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encontro de contas, cuja baixa foi realizada dia posterior a data de 

vencimento, gerando o encargo. 

 Valor de R$ 156,18, referente a multa de transferência de veículo da 

Receita Federal para o Núcleo Regional de Educação de Ponta 

Grossa. Protocolo 17.064.723-84. 

 Valor R$ 156,18 referente a multa por atraso na transferência do 

Veículo de Placa ARL 5J54, doado pela Receita Federal e cedido ao 

Núcleo Regional de Educação de Irati. Prot. 16.053.796-5. 

Como ocorreram ônus financeiros por atraso nos pagamentos, esta unidade 

avaliativa de Controle Interno estará encaminhando à Diretoria Geral, processo 

solicitando opinativo quanto a necessidade de abertura de procedimento 

administrativo de apuração e responsabilidade. 

 A informação 174/2021 – GOFS/SEED afirma que os recursos vinculados 

disponíveis estão devidamente aplicados, fato evidenciado nas análises das 

conciliações bancárias de 2020 acompanhadas por este Controle Interno. 

Conforme descritivo em pauta, este Controle Interno produz opinião de que a 

Gestão Financeira do exercício de 2020 da Secretaria de Estado da Educação e do 

Esporte demonstrou eficiência. 

 

7.3 Gestão Patrimonial 

O Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED, por meio do setor de 

patrimônio, tem por atribuição orientar os Núcleos Regionais de Educação - NREs, 

as Instituições de Ensino Estaduais e as Unidades da SEED, para a correta 

observação dos procedimentos relativos ao controle interno administrativo dos Bens 

Móveis e Imóveis e da responsabilidade pela atualização Patrimonial dos bens 

incorporados por esta Secretaria. 

É de responsabilidade do Setor de Patrimônio - SEED/GAS/SPT proceder à 

autorização para a incorporação, movimentação, atualização e desincorporação de 

todos os bens móveis que se encontram distribuídos nas Instituições da Rede 

Estadual de Ensino, Núcleos Regionais de Educação e nas Unidades 

Administrativas da SEED. 
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O Patrimônio do Estado do Paraná está sob Administração da Secretaria de 

Estado da Administração e da Previdência - SEAP e sob a coordenação e 

orientação da Coordenação de Patrimônio do Estado do Paraná - CPE, conforme 

dispõe o Art. 19 da Lei nº 19.848/2019. 

 

7.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial 

Considera-se Eficácia da Gestão Patrimonial tudo o que se refere ao alcance 

dos objetivos em razão dos quais o patrimônio se constitui, observando sua 

utilização e conservação.  

Esta unidade avaliativa realizou diversas ações junto ao Grupo Administrativo 

Setorial – GAS/SEED para avaliação dos sistemas de controles internos 

administrativos referente às questões patrimoniais desta Pasta, visando dar 

sequência no acompanhamento de verificações em andamento referente a matéria 

em pauta, registradas em relatórios de exercícios anteriores. 

Foram realizadas verificação in loco nos diversos almoxarifados mantidos por 

esta Secretaria, nos quais se encontram armazenados os materiais de consumo e 

permanentes de responsabilidade desta SEED. Nas vistorias realizadas foram 

comparadas as quantidades dos bens móveis estocados com o total registrado no 

sistema GPM e verificados também a qualidade do local de armazenagem, 

considerando a segurança, organização e a manutenção do espaço físico. 

De acordo com a análise da equipe do Controle Interno, o GAS-SEED 

demonstra estar aprimorando os controles internos administrativos no que tange ao 

controle dos itens do almoxarifado porém, novos mecanismos internos de controle 

ainda precisam ser implementados buscando a eficácia da gestão patrimonial, bem 

como aplicação das normas reguladoras quanto a correta guarda, preservação e 

utilização dos bens, motivo pelo qual o tema “almoxarifado” está inserido nas 

tratativas de intervenções programadas no Plano de Trabalho 2021 desta unidade 

avaliativa, visando a continuidade das ações iniciadas nos anos anteriores. 

Ressalta-se que muitas ações organizadas para serem tratadas durante o 

exercício de 2020, referente as avaliações dos controles dos almoxarifados e que 
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careciam de visitas nos locais de armazenamento, foram prejudicadas pela crise 

pandemia da Covid-19. 

Destaca-se a iniciativa da gestão do GAS/SEED, quanto ao inventário 

realizado nos almoxarifados Vila Oficinas e Canguiri/Colombo, com relatos 

registrados no Protocolo nº 16.406.013-6 contendo as inconformidades 

evidenciadas, como produtos estocados fora do prazo de validade, materiais sem 

destinação e se deteriorando dentro das caixas, local de estocagem sem a devida 

conservação, entre outros apontamentos. Diante dos fatos verificados, considerando 

que pode ter havido falhas procedimentais de controles e até danos ao erário, por 

sugestão da Diretoria Geral desta Secretaria, o expediente foi encaminhado à 

Assessoria Técnica/SEED para apuração de responsabilidades. 

Cabe registrar, que as ações de aprimoramento dos mecanismos de controle 

internos da gestão estão sendo monitoradas por esta unidade de Controle Interno e 

que inúmeras tratativas foram e estão sendo organizadas junto ao setor responsável 

para o aperfeiçoamento da Gestão Patrimonial desta Secretaria. 

Diante dos fatores avaliados, este Controle Interno tece opinativo de que a 

eficácia da Gestão Patrimonial da SEED, pode ser considerada como parcialmente 

eficaz, entretanto, vale ressaltar que esta Secretaria por intermédio do Grupo 

Administrativo Setorial, está buscando melhorar a gestão quanto ao controle e 

guarda dos bens patrimoniais sob sua responsabilidade. 

 

7.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial 

Tendo em vista que a eficiência de uma Gestão Patrimonial se determina por 

tudo o que se refere a composição e utilização dos bens móveis e imóveis 

vinculados, primeiramente vamos entender o significado de eficiência. 

Em se tratando de eficiência em gestão de patrimônio, trata-se da realização 

de tarefas atribuídas a um sistema de controle que seja transparente e seguro 

quanto aos dados quantitativos e qualitativos dos bens vinculados e mecanismos 

operacionais capazes de oferecer controle absoluto quanto a transferência, guarda, 

e utilização dos bens patrimoniados, bem como solução para as possíveis 

vulnerabilidades gerenciais. 
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Durante o exercício de 2020, esta unidade avaliativa verificou pontos de 

controle de gestão, em especial ao cumprimento do Decreto nº 5289 de 26 de 

agosto de 2009, que trata da Numeração única e de etiquetas com Código de 

Barras, complementado pelo Decreto nº 1050 de 13 de abril de 2011, o qual 

estabelece o prazo de 6 (seis) meses para cumprimento das normatizações do 

Decreto 5289, sendo apurado que as Plaquetas de Patrimônio não estavam sendo 

afixadas nos bens/equipamentos nos almoxarifados, onde a prática era de 

etiquetagem somente na entrega do produto no destino, em função de facilitar a 

operacionalização da distribuição. 

Evidenciado essa rotina, o Controle Interno tratou do assunto, com registros 

no protocolado 16.532.262-2, com sugestões junto ao setor responsável para 

aperfeiçoamento das práticas operacionais para atender a legislação pertinente e 

melhoria dos controles administrativos. Em monitoramento, após vistoria in loco, 

realizada nos almoxarifados da Vila Oficinas e Canguiri/Colombo ficou evidenciado 

que alguns itens não estavam com as plaquetas de patrimônio, e, no almoxarifado 

da Codapar, foi constatado que nenhum item verificado apresentava etiqueta de 

patrimônio. 

Diante dessa constatação, percebeu-se a necessidade de dar continuidade 

nos trabalhos avaliativos junto ao setor do GAS/SEED durante o próximo exercício, 

com inclusão no plano de trabalho do Controle Interno para 2021, de iniciativa de 

acompanhamento das medidas adotadas pelo setor responsável para sanar as 

inconformidades em definitivo.  

Frisa-se que o GAS/SEED organizou tratativas bem-sucedidas em ação que 

efetivou a baixa de bens móveis permanentes que estavam lançadas no GMS e no 

GPM, configurando duplicidade nos relatórios contábeis. 

Conforme já citado, no que tange aos almoxarifados, foram efetuadas visitas 

in loco, sendo que para verificação do estoque físico foram selecionados, por 

amostragem, itens referentes aos bens móveis, aleatoriamente, por subclasse, pelos 

registros efetuados no Sistema de Patrimônio Móvel – GPM, cujas tratativas 

ocorreram pelo Protocolo nº 16.374.382-5. 
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Conforme previsto no Plano de Trabalho de 2020 foram verificados, também, 

a segurança do local, organização e a manutenção das edificações. 

Entre os itens selecionados, foram comparadas as quantidades do estoque 

físico com a quantidade registrada no sistema GPM, porém, houveram 

inconsistências em algumas amostras conferidas.  

Ainda no quesito controle dos bens, foram identificadas inconsistências na 

emissão dos relatórios, dificultando a localização física de alguns itens, entre as 

amostras conferidas no estoque físico houveram itens que apresentaram diferenças 

na comparação entre o físico e o total registrado no GPM, o que se faz necessário 

dar continuidade nos monitoramentos em 2021. 

Insta constar que, ao longo do exercício de 2020, diligenciaram-se outras 

ações de acompanhamento dos sistemas de controles administrativos do 

GAS/SEED relacionados ao gerenciamento patrimonial, definidas no plano de 

trabalho do Controle Interno e/ou no apoio as solicitações do controle externo, bem 

como nas situações emergentes em que esta unidade avaliativa percebeu a 

necessidade de atuação, e que ainda fazem parte do rol de ações previstas no plano 

de trabalho de 2021 desta unidade avaliativa de controle interno. 

Por fim, dentre as ações deste Controle Interno, vislumbra-se que o benefício 

da eficiência está ligado diretamente à racionalidade, ou seja, fazer corretamente, da 

maneira mais adequada. 

Conforme informações apresentadas, todas as recomendações apontadas 

por este Controle Interno no que diz respeito aos controles administrativos 

relacionados ao patrimônio desta Pasta, foram ou estão sendo executadas, e as 

vulnerabilidades apresentadas foram ou estão sendo corrigidas pelo setor 

responsável, com objetivo de buscar a eficiência da Gestão Patrimonial, medida 

cabível ao bom desempenho das funções públicas. 

Pode-se concluir que muito se fez pela guarda dos bens patrimoniais da 

SEED, mas, tendo em vista o grande quantitativo patrimonial vinculado, o controle 

da etiquetagem dos bens e armazenamento de itens nos almoxarifados ainda 

carecem de atenção.  
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Em análise, esta unidade avaliativa exprime opinativo de que a eficiência da 

Gestão Patrimonial desta Secretaria referente ao exercício financeiro de 2020, pode 

ser considerada como parcialmente eficiente. 

 

8. CONCLUSÃO 

Inicialmente destacamos que todas as atividades deste Controle Interno foram 

realizadas com vistas a prevenir eventuais desvios e garantir a salvaguarda da 

regularidade da gestão, pugnando pela observância dos princípios constitucionais da 

legalidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, 

eficácia e eficiência. 

Neste sentido, buscou-se sempre trabalhar com a prevenção do dano durante 

a realização avaliativa dos controles administrativos de cada departamento, 

utilizando a metodologia de apontar os achados, realizar recomendações e 

monitorar as providências tomadas nas inserções das diversas áreas de atuação 

desta Secretaria, conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado pela Resolução 

nº 4.855/2019 – GS/SEED e publicado no Diário Oficial do Estado nº 10.589 de 

20/12/2019, que definiu as linhas de atuação, direcionando atividades, em 

observância aos princípios da administração pública e em zelo pela regular 

aplicação dos recursos alocados às unidades desta Pasta. 

Em relação aos tópicos previstos no Plano de Trabalho para apoio e 

encaminhamentos das ações advindas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

– TCE-PR bem como Controladoria Geral do Estado do Paraná – CGE-PR, buscou-

se primar pela organização e atendimento aos mesmos, conforme já citado neste 

relatório. Destaque para as ações da Controladoria Geral do Estado, que voltou suas 

atenções ao atual momento, intensificando iniciativas de auditoria e 

acompanhamento específico com respeito às ações da Pasta direcionadas ao 

atendimento das especificidades do momento pandêmico, devidamente 

acompanhadas, dentro do solicitado, por esta unidade de Controle Interno. 

Quanto às metas previstas para verificações nas unidades setoriais desta 

Secretaria, para cada tópico previsto e analisado, é possível constatar quais foram 

os achados e/ou alertas desta unidade de Controle Interno, quais recomendações, 
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quando pertinentes, foram encaminhadas e os respectivos monitoramentos 

realizados, bem como, o parecer conclusivo individualizado para cada controle 

avaliado. 

Insta constar, que o ano de 2020 foi atípico, devido ao momento pandêmico 

vivido globalmente, influenciando toda nossa sociedade e, por consequência, 

também o cotidiano desta Pasta, com mudanças de metodologias de muitas ações 

previstas bem como resultados esperados, tanto no que diz respeito às ações das 

diversas unidades setoriais da SEED, bem como, as ações desta unidade de 

Controle Interno.  

Destacamos novamente, que algumas ações foram abreviadas devido às 

mudanças provocadas pela pandemia. Como exemplo destas alterações, as aulas 

passaram a acontecer de forma remota, com professores e servidores em 

teletrabalho, o que mudou, por exemplo, o planejamento, metodologia e execução 

de ações de capacitação, bem como avaliações previstas in loco, como citado neste 

relatório no que diz respeito à Educação Especial. Ainda assim, foi possível executar 

as ações previstas. 

Entendemos que as ações avaliativas previstas foram cumpridas, importando 

registrar novamente, que houve necessidade de readequação de cronograma para 

tratativas que demandavam a presença física do avaliador, comprometida pela 

instituição de restrições de isolamento social. 

Importante esclarecer ainda, que para aferir a eficácia e eficiência nos itens 

da avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, foram 

aplicadas as fórmulas apresentadas na Instrução Normativa nº 03/2021 da 

Controladoria Geral do Estado, que estabelece o regramento necessário à 

elaboração do Parecer do Controle Interno, anexo III deste relatório, conforme 

dispõe a Instrução Normativa nº 158/2021 do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná. 
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9. ANEXOS 

Seguem anexados ao presente relatório os seguintes documentos: 

1 - Relatório da Coordenadoria de Controle Interno – CCI/CGE – exercício 2020; 

2 - Parecer do Controle Interno / SEED – exercício 2020 – conforme anexo III da 

Instrução Normativa nº 158/2021 – TCE/PR; 

3 - Plano de Ação do Controle Interno SEED - 2020 

4 - Plano de Ação do Controle Interno SEED – 2021 

 

 

Curitiba, 18 de março de 2021. 

 

 

Luiz Eduardo Buard Junior 

Agente de Controle Interno 

Resolução nº 1.085/2020 – GS/SEED 
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Coordenadoria de Integridade e Compliance 

 

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das 

Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a 

Prestação de Contas 

 

Objetivo 

 

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a 

Lei Estadual n° 19.857/2019 e o Decreto Estadual n° 2902/2019, considerando que a 

Coordenadoria de Compliance tem, entre outras atribuições a implementação do 

Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração pública Direta e 

Indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná. O Programa de Integridade e 

Compliance será implementado de acordo com o perfil do órgão ou entidade do Poder 

Executivo Estadual, e as medidas protetivas nele estabelecidas serão empregadas de 

acordo com os riscos que lhe são inerentes. 

 

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020 

 

 

 

ÓRGÃO AVALIADO:  
 

Secretaria da Educação e do Esporte – SEED 
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Os principais objetivos do Programa de Integridade e Compliance da 

Administração Pública Estadual são:  adotar princípios éticos e normas de conduta e 

certificar seu cumprimento; estabelecer um conjunto de medidas conexas visando à 

prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados pelos destinatários 

dos serviços públicos; fomentar a consciência e a cultura de controles internos na busca 

contínua da conformidade de seus atos, da observância e cumprimento das normas e da 

transparência das políticas públicas e de seus resultados;  aperfeiçoar a estrutura de 

governança pública, criar e aprimorar a gestão de riscos e os controles da Administração 

Pública do Estado do Paraná;  fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão 

pública; estimular o comportamento íntegro e probo dos agentes públicos e políticos;  

proporcionar a capacitação dos agentes públicos no exercício de cargo, função ou 

emprego; estabelecer mecanismos de comunicação, monitoramento, controle, avaliação 

e auditoria; assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os 

requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle.  

 

Metodologia 

 

O trabalho desta coordenadoria evidencia a análise de riscos e vulnerabilidades 

apresentadas por cada órgão, são várias etapas para a construção do Programa. A 1ª fase 

do Programa inicia-se com o comprometimento do gestor, através da convocatória dos 

servidores a participar da apresentação da metodologia, pela equipe de Compliance. Nesta 

ocasião, os canais de comunicação: urna física, urna online e ouvidoria são indicados. 

Coletando estes dados a análise dos riscos se dá através dos quesitos do controle interno 

e formulários, alimentando o sistema e-CGE. Após a conclusão desta etapa, as entrevistas 

começam a ser realizadas, os riscos nela encontrados são tabulados e analisados. Através 

dos riscos encontrados, medidas de mitigação são propostas e o Plano de Integridade 

construído. 

 A 2ª fase é a execução do Plano, com as mitigações dos riscos trabalhados. O 

agente setorial acompanha o processo de resolução dos problemas enfrentados, realiza 

reuniões, propõe soluções e monitora as ações corretivas, assim como monitora novos 

riscos encontrados no decorrer dos trabalhos. 

  

4
3

Inserido ao protocolo 17.417.170-0 por: Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2021 10:50.



Coordenadoria de Ouvidoria 

 

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das 

Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a 

Prestação de Contas 

 

Objetivo 

 

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o 

Decreto 2.741/2019, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras 

atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de 

Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de 

comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar 

encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as 

ações e programas de governo. 

Metodologia 

 

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo 

Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp 

ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, 

no ano de 2020 Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e 

de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos 

atendimentos elencados. 

 

 

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020 

 

 

 

ÓRGÃO AVALIADO:  
 

Secretaria da Educação e do Esporte – SEED 
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Natureza Reivindicações Porcentagem 

Denúncia 3.634 27,6% 

Solicitação 4.701 35,7% 

Reclamação 4.233 32,2% 

Sugestão 306 2,3 % 

Acesso à Informação 135 1,0% 

Elogio 149 1,1% 

 

Status Reivindicações Porcentagem 

Encerrada 13.068 99,3%. 

Atribuída 59 0,4% 

Em Andamento 30 0,2% 
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Objetivo 

 

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o 

Decreto 2.741/2019, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras 

atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de 

Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de 

comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar 

encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as 

ações e programas de governo. 

Metodologia 

 

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo 

Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp 

ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, 

no ano de 2020 Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e 

de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos 

atendimentos elencados. 

Natureza Reivindicações Porcentagem 

Denúncia 3.634 27,6% 

Solicitação 4.701 35,7% 

Reclamação 4.233 32,2% 

Sugestão 306 2,3 % 

Acesso à Informação 135 1,0% 

Elogio 149 1,1% 

 

Status Reivindicações Porcentagem 

Encerrada 13.068 99,3%. 

Atribuída 59 0,4% 

Em Andamento 30 0,2% 

 

 
ÓRGÃO AVALIADO:  
 

Conselho Estadual de Educação do Paraná 
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Coordenadoria de Corregedoria 

 

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das 

Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a 

Prestação de Contas 

 

Objetivo 

 

A Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) integra a estrutura funcional da 

Controladoria Geral do Estado (CGE), sendo o órgão central do sistema de correição do 

Poder Executivo Estadual. 

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) estão previstas no 

Anexo I do Decreto nº 2.741/2019 que aprova o Regulamento da Controladoria Geral do 

Estado (CGE), –  conforme segue: 

 

Decreto 2.741/2019 – Anexo I – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado. 

 

“Art. 16.  São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR: 

I.- o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo 

Estadual; 

II.- o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no 

âmbito do Poder Executivo Estadual; 

 

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020 

 

 

 

ÓRGÃO AVALIADO:  
 

Secretaria da Educação e do Esporte – SEED 
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III.- a realização de inspeções, visitas e outras atividades correcionais junto às demais unidades do 

Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a 

correção das falhas; 

IV.- a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras 

informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com 

a sugestão do encaminhamento devido; 

V.- a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo 

da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos; 

VI.- a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de 

sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos 

de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correcionais para apurar 

responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual; 

VII.- a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração 

praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da 

função em que se encontre investido; 

VIII.- a fiscalização e inspeção das atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, podendo ainda 

instaurar e conduzir procedimentos correcionais; 

IX.- o recebimento, avaliação e processamento de representações fundamentadas sobre casos de 

irregularidades, desperdícios e demais ações administrativas lesivas ao interesse público; 

X.- a instauração e julgamento, concorrentemente, dos procedimentos de apuração de 

responsabilidade de pessoa jurídica; 

XI.- a invocação de procedimentos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, 

realizando o exame de regularidade do procedimento, bem como recomendando a correção do 

seu andamento; 

XII.- a participação, no âmbito de sua competência, de negociação, formalização e assinatura de 

acordos de leniência; 

XIII.- o monitoramento dos acordos de leniência celebrados; 

XIV.- a normatização com vista à uniformização de entendimentos institucionais da Coordenadoria de 

Corregedoria; 

XV.- o desempenho de outras atividades correlatas. 

 

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios 

constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades 

cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em 
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irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do 

Paraná pelo Decreto nº 11.953/2018. 

 

Metodologia 

 

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da 

Controladoria Geral do Estado (CGE), estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização 

dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem 

disciplinar, acompanhando desde a instauração até a conclusão dos processos de 

sindicância e dos processos administrativos disciplinares.  

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria 

(CCOR), ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, 

limita-se a garantir a sua regularidade legal e formal; conformidade à legislação aplicável 

e princípios constitucionais que regem a Administração Pública,  especialmente os da 

legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria 

(CCOR) não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os procedimentos 

instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta 

dos autos e sua conclusão. 

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma: 

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e 

conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do 

Estado;  

b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por 

força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do 

Estado, realizada periodicamente; 

c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, 

requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR); 

d) In loco – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e 

requisitados previamente. 
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Achados 

 

Considerando que cabe à Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da 

Controladoria Geral do Estado (CGE) a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, 

inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos podem ser 

avocados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) e outros encaminhados para 

Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de 

ordem formal e materiais. 

A Lei nº 19.848/19 de 3 de maio de 2019, aprovou a reforma administrativa nas 

secretarias de Estado, passando a Secretaria de Estado da Educação (Seed) a denominar-

se: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed). 

Não ocorreu intervenção ou recomendação desta Coordenadoria de Corregedoria 

(CCOR) à Secretaria. 

Por derradeiro, informa que foram instaurados: 126 (cento e vinte seis) 

Sindicâncias e 133 (cento e trinta e três) Processos Administrativos Disciplinares - PAD.  
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Prestação de Contas 

 

Objetivo 

 

A Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) integra a estrutura funcional da 

Controladoria Geral do Estado (CGE), sendo o órgão central do sistema de correição do 

Poder Executivo Estadual. 

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) estão previstas no 

Anexo I do Decreto nº 2.741/2019 que aprova o Regulamento da Controladoria Geral do 

Estado (CGE), –  conforme segue: 

 

Decreto 2.741/2019 – Anexo I – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado. 

 

“Art. 16.  São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR: 

XVI.- o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo 

Estadual; 

XVII.- o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no 

âmbito do Poder Executivo Estadual; 

XVIII.- a realização de inspeções, visitas e outras atividades correcionais junto às demais unidades do 

Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a 

correção das falhas; 

XIX.- a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras 

informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com 

a sugestão do encaminhamento devido; 
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ÓRGÃO AVALIADO:  
 

Secretaria de Estado do Esporte e Turismo 
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XX.- a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo 

da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos; 

XXI.- a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de 

sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos 

de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correcionais para apurar 

responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual; 

XXII.- a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração 

praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da 

função em que se encontre investido; 

XXIII.- a fiscalização e inspeção das atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, podendo ainda 

instaurar e conduzir procedimentos correcionais; 

XXIV.- o recebimento, avaliação e processamento de representações fundamentadas sobre casos de 

irregularidades, desperdícios e demais ações administrativas lesivas ao interesse público; 

XXV.- a instauração e julgamento, concorrentemente, dos procedimentos de apuração de 

responsabilidade de pessoa jurídica; 

XXVI.- a invocação de procedimentos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, 

realizando o exame de regularidade do procedimento, bem como recomendando a correção do 

seu andamento; 

XXVII.- a participação, no âmbito de sua competência, de negociação, formalização e assinatura de 

acordos de leniência; 

XXVIII.- o monitoramento dos acordos de leniência celebrados; 

XXIX.- a normatização com vista à uniformização de entendimentos institucionais da Coordenadoria de 

Corregedoria; 

XXX.- o desempenho de outras atividades correlatas. 

 

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios 

constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades 

cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em 

irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do 

Paraná pelo Decreto nº 11.953/2018. 

 

Metodologia 
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As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da 

Controladoria Geral do Estado (CGE), estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização 

dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem 

disciplinar, acompanhando desde a instauração até a conclusão dos processos de 

sindicância e dos processos administrativos disciplinares.  

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria 

(CCOR), ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, 

limita-se a garantir a sua regularidade legal e formal; conformidade à legislação aplicável 

e princípios constitucionais que regem a Administração Pública,  especialmente os da 

legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria 

(CCOR) não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os procedimentos 

instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta 

dos autos e sua conclusão. 

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma: 

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e 

conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do 

Estado;  

b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por 

força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do 

Estado, realizada periodicamente; 

c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, 

requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR); 

d) In loco – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e 

requisitados previamente. 

 

 

Achados 

 

Considerando que cabe à Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da 

Controladoria Geral do Estado (CGE) a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, 

inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos podem ser 
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avocados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) e outros encaminhados para 

Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de 

ordem formal e materiais. 

A Lei nº 19.848, de 3 de maio de 2019, aprovou a reforma administrativa nas 

secretarias de Estado, a secretaria do Estado de Esporte e Turismo (SEET) foi reunida 

com a Secretaria de Estado da Educação (Seed) e criada a Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte (Seed). 

Não foram realizadas recomendações ou intervenções na Secretaria. 

Considerando a reforma administrativa, solicita a exclusão da secretaria do 

Estado de Esporte e Turismo (SEET) dos relatórios e planilhas encaminhados à 

Controladoria Geral do Estado (CGE). 
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Coordenadoria de Transparência e Controle 

Social 

 

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das 

Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a 

Prestação de Contas 

 

Objetivo 

 

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 

12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Decreto Estadual nº 10.285/14, 

Lei 19.848/2019 e Decreto Estadual 2.741/2019, que traz o regulamento da CGE, a 

Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o 

estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas 

à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. Visa o 

aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados 

pela Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas 

legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos por meio 

da transparência pública. Além de fomentar a iniciativa popular para participar da gestão 

estadual por meio do controle social, inclusive entre jovens e adolescentes, trazendo a 

sociedade para a análise, participação e controle das atividades dos Estado, somando-se 

ao controle interno e externo, a atividade do controle social, pilar basilar da democracia. 

Com isso, ainda buscamos a regularidade de todos os atos realizados pela administração 
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estadual através da transparência pública, garantindo o princípio constitucional da 

publicidade 

.. 

Metodologia 

 

Este relatório foi elaborado com base na análise dos dados de transparência 

disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder 

Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de 

Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção e gerenciamento dos pedidos de acesso à 

informação formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foram 

verificados a observância aos requisitos definidos pela Lei de Acesso à Informação, 

conforme informações trazidas pelo SEI-SED e conforme diretrizes estabelecidas pela 

Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2020, através da 

avaliação de informações inseridas nos Portais Institucionais conforme determina a 

legislação sobre o tema e avaliações do tema. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos 

pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação através do cumprimento de 

prazos conforme legislação apresentada 

 

Achados – Transferência Passiva 

 

Atendimentos Recebidos 127 

Atendimentos Respondidos em até 20 dias 80 

Atendimentos Respondidos de 21 a 30 dias 15 

Atendimentos Respondidos de 31 a 60 dias 18 

Atendimentos Respondidos em mais de 60 dias 14 

Atendimentos em trâmite 0 

 

 

Achados – Transferência Ativa 

 

1 s http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-

organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrgani

zacional?windowId=635 

2 s http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-

servidores?windowId=026 

3 s Não disponibiliza informação 
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4 s http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/links/links.php?categori

a=45 

5 s http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?window

Id=9fb 

6 n Não disponibiliza informação 

7 s http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=67b 

8 s http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/dispensasInexigibilidade?wi

ndowId=22c 

9 s http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=a12 

10 s http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?wind

owId=76e 

11 n Não disponibiliza informação 

12 s http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=839 

13 n Não disponibiliza informação 
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Coordenadoria de Controle Interno 
 

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das 

Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado 

para a Prestação de Contas 

Introdução 

A Controladoria-Geral do Estado – CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno, 
instituída nos termos da Lei Estadual nº 17.745, de 30 de outubro de 2.013 e regulamentada pelo 
Decreto Estadual nº 2.741/2.019, tem como atribuições exercer a avaliação dos controles 
internos administrativos dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de obter 
garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais será 
exercido de forma organizada, ética, econômica e efetiva, em cumprimento às leis e 
procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão. 

As atividades de avaliação dos controles internos administrativos são executadas pela 
Coordenadoria de Controle Interno – CCI, que aprecia os processos e procedimentos adotados 
no Órgão/Entidade da administração pública, compondo assim o Sistema de Controle Interno do 
Estado do Paraná. 

 

Objetivo 

O objetivo da Controladoria Geral do Estado é realizar a avaliação, monitoramento e 
acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, os quais estão 
estabelecidos nos seguintes dispositivos legais: 

• Constituição Federal, artigos 70 e 74, sobre as atividades e finalidades do Sistema de 

Controle Interno, respectivamente. 

• Constituição Estadual, artigos 74 e 78, consoantes com os supracitados artigos da 

Constituição Federal. 

Sistema e-CGE 
 

Gerado em: 16/03/2021, às 11:17h 

 

 

ÓRGÃO AVALIADO:  
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED  
 

 



• Lei Complementar nº 101/2.000, parágrafo único, artigo 54, determina que o Relatório 

de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis pelo controle interno, 

bem como o artigo 59, que define as responsabilidades do Sistema de Controle Interno 

quanto à fiscalização da gestão fiscal. 

• Lei nº 15.524/2.007, que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Estadual. 

• Decreto nº 2.741/2.019, o qual aprova o regulamento da CGE. 

Metodologia 

A metodologia definida pela CGE/CCI tem como fito os procedimentos, técnicas e 
sistemas de controle utilizados na Administração Pública. Esses elementos são avaliados 
durante o exercício pelos Agentes de Controle Interno Avaliativos, que se utilizam da verificação 
dos documentos, da análise física de bens, da análise do ambiente, de entrevistas com 
servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa, com vistas a formar opinião sobre a 
suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do sistema e-CGE. 

O Sistema Integrado de Avaliação e Controle (SIAC), criado pela CGE em 2.012 com o 
auxílio da CELEPAR, teve como intuito alcançar os controles existentes nos órgãos e entidades 
do Poder Executivo, conhecer suas fragilidades e atuar de forma incisiva no fortalecimento dos 
controles. A partir de 2.020, adotou-se o e-CGE, nova solução para gestão corporativa da CGE, 
em substituição ao SIAC. 

O sistema constitui um fluxo de atividades entre a Controladoria Geral do Estado, os 
agentes de controle interno e o titular ou dirigente do órgão/entidade. Portanto, cada formulário 
enviado para o órgão/entidade contempla quesitos que são indexados em três níveis de 
detalhamento. O menor nível está dividido em cinco áreas específicas: acompanhamento de 
gestão, administrativa, financeira planejamento e recursos humanos. O segundo nível de 
detalhamento, contempla 18 subáreas: administração de materiais e bens, deslocamento de 
servidores, gestão da informação e documentos, licitação e contratos, quadro funcional, entre 
outros. O terceiro nível subdivide-se em 44 objetos: adiantamento, almoxarifado, bens móveis, 
bens imóveis, entre outros.  

Os quesitos são respondidos com SIM ou NÃO; cada quesito respondido negativamente 
deve, obrigatoriamente, estar acompanhado de motivação do fato que caracteriza a 
desconformidade ou a irregularidade. 

O trabalho realizado pelos agentes de controle interno se baseia no levantamento de 
informações, documentos, processos e itens necessários para avaliar a conformidade, de acordo 
com cada quesito, mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra. 
Destaca-se que os documentos, que fizerem parte do escopo da investigação, deverão ser 
arquivados, caso seja necessário, para comprovação futura. 

Realizados tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o 
gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano 
de ação que terá a finalidade de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de 
Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas. 

O sistema contempla, ainda, o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas 
por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo 
Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo através do checklist 
de acompanhamento. 

 



Equipe Responsável pela Avaliação do Controle 

Interno no Órgão 

Agente de Controle Interno 

Luiz Eduardo Buard Junior 

E-mail: lebjunior@seed.pr.gov.br 

Telefone: 41 3340-5666 

Ato de Designação: Resolução 2656/2019 

Gestor 

Gláucio Roberto Dias 

E-mail: glauciodias@seed.pr.gov.br 

Telefone: 41 3340 1602 

  

  

Formulário 

Form_01_2020 

Período de apuração: 01/01/2020 - 30/06/2020  
Data do 1º envio: 22/07/2020 
Situação: Encerrado 
 

 

Tabela Form_01_2020 
  

Detalhamento Quantidade 

Quesitos Enviados 51 

Achados 2 

Recomendações 2 

Planos de Ação Gerados 0 

Quesitos Já realizados 0 

Quesitos Não Acatados 2 

Quesitos em Acompanhamento no Checklist 0 

Quesitos Não Realizados 0 

 



Tramitação do Formulário Form_01_2020  
 

Remetente 

Prazo 

Destinatário 

Atividade 

Perfil 
Data do 
Envio 

Atraso 
(dias) 

Perfil 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

22/07/2020 

11/08/2020 
(concluído 

em 
11/08/2020) 

-- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Responder 
formulário 
 

Agente de Controle 
Interno - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

11/08/2020 -- -- 
Coordenadoria de 
Controle Interno 

Avaliar postergar 
prazo com 
quantidade de dias 
 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

11/08/2020 

12/08/2020 
(concluído 

em 
11/08/2020) 

-- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Responder 
formulário 
 

Agente de Controle 
Interno - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

11/08/2020 -- -- 
Coordenadoria de 
Controle Interno 

Avaliar formulário 
 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

11/08/2020 

18/08/2020 
(concluído 

em 
12/08/2020) 

-- 

Gestor - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Justificar 
questionamentos 
 

Gestor - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

12/08/2020 -- -- 
Coordenadoria de 
Controle Interno 

Analisar 
Justificativas e 
Elaborar 
Recomendações 
 

 
 
 
 
 

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2020  
Área Objeto 

Acompanhamento de Gestão GMS 

Administrativa COVID-19 

Administrativa Contratação Direta 

Administrativa GMS 

 



Constatações  

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contratação 
Direta" e "GMS" vinculadas a área Administrativa  

2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "GMS" vinculadas 
a área Acompanhamento de Gestão  

 

Acompanhamento das ações  

Achado: A pesquisa de preço para aquisição de bens, serviços, engenharia, ou insumos, 
destinados ao enfrentamento ao coronavírus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020 
e Decreto Estadual nº 4.315/2020, não foi realizada por meio do sistema GMS.  

Recomendação 

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, e considerando a necessidade de 
padronização, centralização e eficiência nos procedimentos adotados pela Administração Pública 
Estadual, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, todas as aquisições de bens, serviços, 
engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento ao Corona vírus, nos moldes da Lei Federal nº 
13.979/2020 e Decreto Estadual nº 4.315/2020, sejam realizadas por meio do sistema GMS. E ainda, que 
qualquer dificuldade em utilizar o sistema deva ser imediatamente comunicada a SEAP. 

Plano de Ação 

Elaboração do Plano de Ação pendente 

Prazo de Execução 

-- 

Status do Checklist (Situação do plano de ação) 

-- 

 

Achado: A pesquisa de preço livre não foi devidamente registrada no sistema GMS.  

Recomendação 

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e buscando a padronização nos procedimentos 
de aquisição de material e contratação de serviços, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda 
que, todas as pesquisas de preço livre, realizados pelo órgão, sejam devidamente registradas no sistema 
GMS. 

Plano de Ação 

Elaboração do Plano de Ação pendente 

Prazo de Execução 

-- 

Status do Checklist (Situação do plano de ação) 

-- 

 
 

Usuários envolvidos neste formulário  

•  Luiz Eduardo Buard Junior - Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED  

•  Gláucio Roberto Dias - Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - 

SEED  

  



Formulário 

Form_02_2020 

Período de apuração: 01/01/2020 - 30/10/2020  
Data do 1º envio: 13/11/2020 
Situação: Encerrado 
 

 

Tabela Form_02_2020 
  

Detalhamento Quantidade 

Quesitos Enviados 30 

Achados 3 

Recomendações 3 

Planos de Ação Gerados 3 

Quesitos Já realizados 3 

Quesitos Não Acatados 0 

Quesitos em Acompanhamento no Checklist 0 

Quesitos Não Realizados 0 

 

Tramitação do Formulário Form_02_2020  
 

Remetente 

Prazo 

Destinatário 

Atividade 

Perfil 
Data do 
Envio 

Atraso 
(dias) 

Perfil 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

13/11/2020 

03/12/2020 
(concluído 

em 
03/12/2020) 

-- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Responder 
formulário 
 

Agente de Controle 
Interno - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

03/12/2020 -- -- 
Coordenadoria de 
Controle Interno 

Avaliar postergar 
prazo com 
quantidade de dias 
 



Remetente 

Prazo 

Destinatário 

Atividade 

Perfil 
Data do 
Envio 

Atraso 
(dias) 

Perfil 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

03/12/2020 

23/12/2020 
(concluído 

em 
08/12/2020) 

-- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Responder 
formulário 
 

Agente de Controle 
Interno - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

08/12/2020 -- -- 
Coordenadoria de 
Controle Interno 

Avaliar formulário 
 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

09/12/2020 

16/12/2020 
(concluído 

em 
11/12/2020) 

-- 

Gestor - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Justificar 
questionamentos 
 

Gestor - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

11/12/2020 -- -- 
Coordenadoria de 
Controle Interno 

Analisar 
Justificativas e 
Elaborar 
Recomendações 
 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

25/01/2021 

30/01/2021 
(concluído 

em 
30/01/2021) 

-- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Registrar 
execução de 
tarefas do Plano 
de Ação 
 

Agente de Controle 
Interno - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

30/01/2021 -- -- 
Coordenadoria de 
Controle Interno 

Avaliar 
prorrogação de 
prazo 
 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

01/02/2021 

07/04/2021 
(concluído 

em 
02/03/2021) 

-- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Registrar 
execução de 
tarefas do Plano 
de Ação 
 

Agente de Controle 
Interno - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

02/03/2021 -- -- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Upload de relatório 
de conclusão a 
respeito  
 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

25/01/2021 30/01/2021 
(concluído 

-- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 

Registrar 
execução de 



Remetente 

Prazo 

Destinatário 

Atividade 

Perfil 
Data do 
Envio 

Atraso 
(dias) 

Perfil 

em 
30/01/2021) 

EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

tarefas do Plano 
de Ação 
 

Agente de Controle 
Interno - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

30/01/2021 -- -- 
Coordenadoria de 
Controle Interno 

Avaliar 
prorrogação de 
prazo 
 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

01/02/2021 

05/03/2021 
(concluído 

em 
26/02/2021) 

-- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Registrar 
execução de 
tarefas do Plano 
de Ação 
 

Agente de Controle 
Interno - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

26/02/2021 -- -- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Upload de relatório 
de conclusão a 
respeito  
 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

25/01/2021 

30/01/2021 
(concluído 

em 
30/01/2021) 

-- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Registrar 
execução de 
tarefas do Plano 
de Ação 
 

Agente de Controle 
Interno - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

30/01/2021 -- -- 
Coordenadoria de 
Controle Interno 

Avaliar 
prorrogação de 
prazo 
 

Coordenadoria de 
Controle Interno 

01/02/2021 

07/05/2021 
(concluído 

em 
11/03/2021) 

-- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Registrar 
execução de 
tarefas do Plano 
de Ação 
 

Agente de Controle 
Interno - SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

11/03/2021 -- -- 

Agente de Controle 
Interno - 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO 
ESPORTE - SEED 

Upload de relatório 
de conclusão a 
respeito  
 

 
 
 
 
 



Tabela Área/Objeto Contemplados Form_02_2020  
Área Objeto 

Acompanhamento de Gestão Controle Externo 

Acompanhamento de Gestão Controle Interno 

Acompanhamento de Gestão Prestação de Contas Anual 

Acompanhamento de Gestão Transparência e Ouvidoria  

 

Constatações  

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Prestação de 
Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão  

 

Acompanhamento das ações  

Achado: Não foram encaminhadas à CGE cópias de todas as informações prestadas aos 
órgãos de controle externo, conforme determina a Resolução nº 16/2019 - CGE/PR.  

Recomendação 

Esta Cooordenadoria de Controle Interno recomenda que todas as informações prestadas aos órgãos de 
controle externo, sejam encaminhadas para a CGE conforme determina a Resolução nº 16/2019 - 
CGE/PR. 

Plano de Ação 

PLANO DE AÇÃO Formulário Avaliativo - “Form_02_2020” - Controladoria Geral do Estado Considerando 
as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do 
Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2020” 
encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema 
e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as 
inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação. 
1.RELATÓRIO Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 02/2020, foi 
apresentado recomendação da Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o quesito descrito a 
seguir: Quesito 05: “Foram encaminhadas à CGE cópias de todas as informações prestadas aos órgãos 
de controle externo, conforme determina a Resolução nº 16/2019 - CGE/PR? ” Resposta: “Não” Motivação: 
“A Resolução nº 16/2019 foi atendida parcialmente. Por meio do protocolado 17.138.817-1 foram enviadas 
informações referentes a "resposta do órgão" e "parecer do Controle Interno" das tratativas efetivadas 
pela unidade avaliativa do Controle Interno/SEED das solicitações do TCE/PR (Inspetorias) e relatório de 
tratativas da Assessoria Técnica das solicitações do Ministério Público, TCE/PR e TCU. Ressalta-se que 
há organização para o cumprimento da integra da referida Resolução a partir do período de 
dezembro/2020”. Justificativa para a resposta negativa: “Ratifica-se a motivação do agente de Controle 
Interno, ressaltando que estão sendo tomadas medidas para o cumprimento do estabelecido na resolução 
nº 16/2019 - CGE. ” Recomendação CCI/CGE: “Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que 
todas as informações prestadas aos órgãos de controle externo, sejam encaminhadas para a CGE 
conforme determina a Resolução nº 16/2019 - CGE/PR. “ PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS: 

Continuidade nas ações desenvolvidas pela unidade de Controle Interno – CI/SEED para atendimento 
pleno ao contido no artigo 1º da Resolução nº 16/2019 – CGE/PR, a saber: “Requisitar aos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual o encaminhamento à Controladoria Geral do Estado da 
cópia de todas as informações que sejam apresentadas perante os órgãos de controle externo da 
Administração Pública, para ciência e acompanhamento, em cumprimento de suas atribuições 
institucionais. “ Intervenções necessárias pela unidade de Controle Interno junto aos setores desta 
Secretaria para emissão de relatórios e pareceres a compor os dados a serem encaminhados à CGE. 
2.RESPONSÁVEL: Unidade de Controle Interno – CI/SEED 3.PERÍODO EXECUÇÃO: 22/01/2021 a 
30/03/2021. 4.CONCLUSÃO: Monitoramento e registros no sistema e_CGE, pelo agente de Controle 
Interno, para conclusão das ações pertinentes a esta demanda. 5.OBSERVAÇÃO: Para constar, ressalta-
se que esta Secretaria já está atendendo ao disposto na Resolução 16/2019 – CGE/PR, com envio mensal 
dos dados requeridos. Curitiba, 22 de janeiro de 2021. Gláucio Dias Diretor-Geral 

Prazo de Execução 

Realizado 

Status do Checklist (Situação do plano de ação) 



Encerrado 

 

Achado: Em caso de férias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, 
existe indicação de um substituto responsável para exercer suas atribuições no período 
do afastamento ?  

Recomendação 

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja designado um substituto em caso de 
afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo. 

Plano de Ação 

PLANO DE AÇÃO Formulário Avaliativo - “Form_02_2020” - Controladoria Geral do Estado Considerando 
as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do 
Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2020” 
encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema 
e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as 
inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação. 
1.RELATÓRIO Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 02/2020, foi 
apresentado recomendação pela Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o quesito descrito a 
seguir: Quesito 21: “Em caso de férias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe 
indicação de um substituto responsável para exercer suas atribuições no período do afastamento? ” 
Resposta: “Não.” Motivação: “ As atribuições do Controle Interno no período de férias do controlador 
continuam sendo executadas pela equipe da unidade avaliativa, sem prejuízos na condução das tratativas. 
“ Justificativa para a resposta negativa: “Corrobora-se a motivação do agente de Controle Interno, com 
atenção ao fato de mesmo não tendo uma indicação formal de substituto do agente no período de férias, 
as atividades avaliativas e de apoio ao Controle Externo continuam sendo executadas pela equipe da 
unidade de Controle Interno que é composta de mais 3 servidores. “ Recomendação CCI/CGE: “Esta 
Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja designado um substituto em caso de afastamento 
do Agente de Controle Interno Avaliativo. “ 2.PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS: Designar por 
meio de Resolução, suplente para a função de Agente de Controle Interno, para atuar no período em que 
houver afastamento do Responsável Titular. Noticiar a Coordenação de Controle Interno da CGE/PR, 
por meio de protocolado, quando houver afastamento do Agente de Controle Interno, informando que o 
suplente ficará responsável pelas atribuições no período informado; Dar ciência a unidade de Controle 
Interno desta Pasta, para organização do necessário a dar cumprimento na presente recomendação. 
3.RESPONSÁVEL: Diretoria Geral – DG/SEED e unidade de Controle Interno. 4.PERÍODO EXECUÇÃO: 
22/01/2021 a 26/02/2021. 5.CONCLUSÃO: Monitoramento e registro, pelo agente de Controle Interno, 
das medidas a serem adotadas para a conclusão deste processo no sistema e_CGE. Curitiba, 22 de 
janeiro de 2021. Gláucio Dias Diretor-Geral 

Prazo de Execução 

Realizado 

Status do Checklist (Situação do plano de ação) 

Encerrado 

 

Achado: As informações referentes ao órgão/entidade não estão em sua totalidade 
disponíveis no portal da transparência e também na transparência temática do órgão, 
conforme determina a Lei Estadual nº 16.595/2010, Lei Federal 12.527 e Decreto Estadual 
10.285/2014.  

Recomendação 

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, esta Coordenadoria de Controle 
Interno recomenda que seja elaborado, pelo Gestor da Pasta, Plano de Ação com o objetivo de sanar a 
inconformidade encontrada e assim cumprir em sua totalidade o contido nas Lei Estadual nº 16.595/2010, 
Lei Federal 12.527 e Decreto Estadual 10.285/2014 no que diz respeito a disponibilização das informações 
referente ao órgão, no Portal de Transparência do Estado e Transparência Temática do órgão. 

Plano de Ação 

PLANO DE AÇÃO Formulário Avaliativo - “Form_02_2020” - Controladoria Geral do Estado Considerando 
as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do 
Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2020” 
encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema 
e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as 
inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação. 
1.RELATÓRIO Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 02/2020, foi 



apresentado recomendação da Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o quesito descrito a 
seguir: Quesito 28: “As informações referentes ao órgão/entidade estão em sua totalidade disponíveis no 
portal da transparência e também na transparência temática do órgão, conforme determina a Lei Estadual 
nº 16.595/2010, Lei Federal 12.527 e Decreto Estadual 10.285/2014? ” Resposta: “Não” Motivação: 
“Segundo o agente de Transparência e Ouvidoria da Pasta, as informações estão sendo inseridas 
conforme solicitação da Transparência/CGE. ” Justificativa para a resposta negativa: “Ratificamos a 
motivação explicitada pelo agente de Controle Interno. Importante mencionar que o setor de 
Transparência e Ouvidoria da SEED executa tratativas para dar atendimento a legislação estabelecida. ” 
Recomendação CCI/CGE: “Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, esta 
Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado, pelo Gestor da Pasta, Plano de Ação 
com o objetivo de sanar a inconformidade encontrada e assim cumprir em sua totalidade o contido nas 
Lei Estadual nº 16.595/2010, Lei Federal 12.527 e Decreto Estadual 10.285/2014 no que diz respeito a 
disponibilização das informações referente ao órgão, no Portal de Transparência do Estado e 
Transparência Temática do órgão. “ PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS: Encaminhamento 
deste Plano de Ação ao agente de Ouvidoria e Transparência desta Secretaria para ciência e providências 
necessárias ao cumprimento da recomendação exarada pela CCI/CGE; 2.RESPONSÁVEL: 
Ouvidoria/SEED. 3.PERÍODO EXECUÇÃO: 22/01/2021 a 30/04/2021. 4.CONCLUSÃO: Monitoramento e 
registros no sistema e_CGE, pelo agente de Controle Interno, para conclusão das ações pertinentes a 
esta demanda. 5.OBSERVAÇÃO: Importante mencionar que há tratativas desenvolvidas pelo setor de 
Ouvidoria desta Pasta para dar atendimento ao disposto na legislação vigente, quanto a inserção das 
informações nos ambientes oficiais de Transparência. Curitiba, 22 de janeiro de 2021. Gláucio Dias 
Diretor-Geral 

Prazo de Execução 

Realizado 

Status do Checklist (Situação do plano de ação) 

Encerrado 

 
 

Usuários envolvidos neste formulário  

•  Luiz Eduardo Buard Junior - Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED  

•  Gláucio Roberto Dias - Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - 

SEED  



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 
DIRETORIA GERAL - DG 

NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500 www.educacao.pr.gov.br 

 

 

 

ANEXO III da Instrução Normativa nº 158/2021 – TCE-PR 

 
 

PARECER DO CONTROLE INTERNO 

AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

 

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido 

por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro 

de 2020, da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED, 

em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no 

resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este 

Parecer, concluímos pela REGULARIDADE COM RECOMENDAÇÕES da 

referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e 

deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração. 

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da 

gestão em questão, das seguintes inconformidades: 

1. Baixa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da extinta 

Secretaria de Estado do Esporte e Turismo – SEET 

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED absorveu as 

competências da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo - SEET, no que diz 

respeito ao Esporte, estando responsável pelo encerramento de todas as contas 

bancárias vinculadas, por integrar os bens móveis e imóveis nos sistemas 

gerenciadores e contábil e de outros atos administrativos, bem como promover a 

prestação de Contas Final da Instituição extinta após a baixa do Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica - CNPJ, ações que estão sendo desenvolvidas pelo Grupo 

Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED. Considerando que as tratativas 

para a efetiva baixa do CNPJ ainda não foram finalizadas, recomendamos: 
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5

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 23/03/2021 10:55. Assinado por: Luiz Eduardo Buard Junior em 22/03/2021 16:16. Inserido ao protocolo 17.465.635-
5 por: Luiz Eduardo Buard Junior em: 22/03/2021 16:16. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento
pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 508996feefa0c96d54ebfde94ae5f700.

http://www.educacao.pr.gov.br/


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED 
DIRETORIA GERAL - DG 

NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL - NICS 

CONTROLE INTERNO 

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone: 41 3340 -1500 www.educacao.pr.gov.br 

 

 

 

i) Que sejam intensificadas as ações pelo setor responsável para 

finalização das pendências relativas às questões contábeis e 

patrimoniais; 

ii) Adoção de providências para a baixa definitiva do CNPJ da extinta 

Secretaria de Estado do Esporte e Turismo – SEET. 

 
 

2. Controle dos estoques de almoxarifado 

Percebido durante as avaliações dos sistemas de controles internos 

administrativos do Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED, especificamente 

quanto ao objeto: “controle de estoque físico dos bens móveis nos almoxarifados 

de responsabilidade da SEED”. Após visita “in loco”, foi constatado a necessidade 

de melhorias no espaço físico de armazenamento e, diante da divergência entre o 

quantitativo registrado nos sistemas de acompanhamento em relação aos 

verificados em estoque, para algumas amostras, se faz necessário o 

aprimoramento dos controles de gestão. Diante do considerado, recomendamos: 

 

i) Que sejam aprimorados os controles administrativos de gestão 

referente aos bens patrimoniados em estoque nos almoxarifados sob 

a responsabilidade desta SEED; 

ii) Que seja avaliada a periodicidade com que são realizadas as 

manutenções dos espaços destinados ao armazenamento dos 

equipamentos e mobiliários em estoque para atendimento às 

Unidades Administrativas, Núcleos Regionais de Educação e 

Estabelecimentos de Ensino. 

 
 

3. Divulgação dos dados do Plano Estadual de Educação 

Considerando a legislação vigente no que diz respeito à divulgação dos 

dados do Plano Estadual de Educação - PEE, constatou-se que as informações 

estão divulgadas no sítio oficial da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, 

porém, a localização do espaço informativo no ambiente virtual, conforme 

avaliação deste Controle Interno, dificulta o acesso. Percebeu-se ainda, 
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que no ambiente do Portal Dia-a-dia Educação, as informações referentes ao PEE 

estão desatualizadas. Portanto, recomendamos: 

 

i) A atualização das informações referentes ao Plano Estadual de 

Educação – PEE no Portal Dia a Dia Educação. 

 
 

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos 

trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e 

legais que o caso ensejar. 

 

 
Curitiba, 18 de março de 2021. 

 
 

 
Luiz Eduardo Buard Junior 

Agente de Controle Interno 

Resolução nº 1.085/2020 – GS/SEED 

 
 
 
 
 
 

Ciente: 

 
 

Gláucio Roberto Dias 
Diretor Geral /SEED 
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RESOLUÇÃO N.º 1.117/2021 – GS/SEED 

 

Súmula: Aprova o Plano de Trabalho elaborado pelo 
Controle Interno da Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte para o exercício de 2021. 

 

 

O Secretário de Estado da Educação e do Esporte, no uso das atribuições 

legais que lhe confere o Decreto n.º 1.437, de 23 de maio de 2019, a Lei Estadual 

n.º 19.848, de 3 de maio de 2019, e considerando o disposto no Decreto Estadual 

n.º 2.741, de 19 de setembro de 2019, e no art. 3.º da Instrução Normativa da  

Controladoria-Geral do Estado n.º 01/2021,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Aprovar o Plano de Trabalho 2021 do Controle Interno da Secretaria 

de Estado da Educação e do Esporte, conforme Anexo desta Resolução. 

 

Art. 2.º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Curitiba, 12 de março de 2021. 

 

 

Renato Feder  
Secretário de Estado da Educação e do Esporte 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO N.º 1.117/2021 – GS/SEED 
 

PLANO DE TRABALHO 2021 – CONTROLE INTERNO – CI/SEED 

 
 
 
 
 

1 – INTRODUÇÃO 

O Controle Interno da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do 

Paraná – SEED, que compõe o Núcleo de Integridade e Compliance Setorial – 

NICS/SEED instituído pela Lei Estadual n.º 19.848/2019 e regulamentado pelo 

Decreto n.º 2.741/2019, em cumprimento ao disposto no art. 74 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, apresenta o Plano de Trabalho para o 

exercício 2021. 

O presente Plano de Trabalho estabelece o escopo das ações a serem 

avaliadas nos sistemas de controles internos administrativos para garantir que a 

prestação de serviços oferecida pelos diversos setores da SEED seja pautada pelos 

princípios da eficiência, eficácia e economicidade. 

 Desta forma, o referido Plano de Trabalho define linhas de atuação, 

direcionando atividades com objetivo de analisar, sugerir, acompanhar e observar o 

desenvolvimento dos procedimentos operacionais e de atendimento aos cidadãos, 

quanto aos princípios da administração pública e zelo pela regular aplicação dos 

recursos humanos e tecnológicos alocados às diversas unidades, pautando-se nos 

seguintes pressupostos: 

 Atuação preventiva, mediante adoção de ações de caráter preventivo; 

 Atuação a posterior, por meio da realização de inspeções; 

 Salvaguarda da regularidade da gestão, pugnando pela observância dos 

princípios constitucionais da legalidade, economicidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, transparência, eficácia e eficiência. 

O planejamento poderá sofrer alterações em decorrência de fatores não 

previstos e, dessa forma, atividades poderão ser incluídas e/ou suprimidas. 
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2. RESPONSABILIDADES  

A Unidade de Controle Interno possui atribuições constitucionais, legais, 

instrutivas e normativas, executadas de forma prévia, concomitante e subsequente, 

a fim de que a Administração Pública desenvolva suas atividades com transparência 

e legitimidade social, informando os achados e recomendações como ações 

preventivas de idoneidade à gestão do órgão.  

O art. 78, §1.º, CE-PR (1989) estabelece que “ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, os responsáveis pelo Controle Interno, dela 

darão conhecimento ao TCE-PR, sob pena de responder solidariamente”.   

O art. 102, Lei n.º 8.666 (1993) estipula que “ao tomar conhecimento e 

verificar a existência dos crimes definidos nesta Lei, os integrantes do sistema de 

controle interno remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos 

necessários ao oferecimento da denúncia”.  

A Controladoria-Geral do Estado – CGE-PR estabeleceu em sua Resolução 

n.º 04/2020 – CGE-PR, Art. 2.º, incisos VI a IX: 

   (...) 

VI - Método das Três Linhas de Defesa: proposta simples e eficaz de 

melhorar a comunicação do gerenciamento de riscos e controle, por meio 

do esclarecimento dos papéis e responsabilidades essenciais de cada 

unidade organizacional, auxiliando no efetivo sucesso das iniciativas de 

gerenciamento de riscos; 

 

VII - Primeira Linha de Defesa: singularizada como função de gestão 

operacional, onde o gestor da pasta possui a responsabilidade direta 

sobre os controles internos primários. 

 

VIII - Segunda Linha de Defesa: representada pela função de supervisão, 

monitoramento e assessoramento, no que tange aos controles internos 

administrativos dos órgãos e entidades. Tem como objetivo facilitar o 

gerenciamento de riscos e monitorar a implementação de práticas eficazes 

da alta administração, executadas pelas unidades operacionais, auxiliando 

os gestores no processo de tomada de decisão. Adota como atividade a 

verificação da conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis dentro 

da própria organização, considerando as responsabilidades que podem 

variar de acordo com a natureza específica de cada unidade. 

 

IX - Terceira Linha de Defesa: caracterizada pela função de auditoria 

interna, atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria 

exercida pela Controladoria Geral do Estado, órgão Central do Sistema de 

Controle Interno, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações 

no âmbito do Poder Executivo Estadual;  

   (...) 
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Delimitando o escopo de trabalho do Agente de Controle Interno é 

importante ressaltar as competências discorridas no art. 24 do Decreto Estadual n.º 

2.741/2019: 

(...) 

X. a avaliação dos controles internos da gestão exercidos nos diversos 

níveis de chefia do órgão ou entidade em que atua, quanto à consistência, 

qualidade e suficiência;  

 XI. a emissão de relatórios de avaliação dos resultados quanto à eficácia e 

eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos termos do 

art. 74 da Constituição Federal, no âmbito do órgão ou entidade de atuação; 

XII. a atuação de forma integrada com o órgão central do Sistema de 

Controle e de acordo com as suas diretrizes;  

XIII. a elaboração do plano de trabalho anual das avaliações e 

monitoramento a serem realizados, definindo o escopo dos processos e 

procedimentos para a avaliação dos controles internos da gestão 

executados na primeira linha de defesa; 

XIV. a utilização dos aplicativos de tecnologia da informação 

disponibilizados pelo órgão central do Sistema de Controle, a serem 

utilizados de acordo com suas diretrizes; 

XV. a ciência ao dirigente do órgão ou entidade em que atua, dos 

problemas ocorridos na obtenção da documentação e/ou no 

desenvolvimento do plano de trabalho anual do órgão; 

XVI. a ciência ao órgão central do Sistema de Controle e ao dirigente de seu 

órgão ou entidade de atuação, por meio de relatórios gerenciais, 

informações e pareceres técnicos das ilegalidades e/ou irregularidades 

constatadas; 

XVII. a avaliação dos controles internos da gestão, com vista à prevenção 

de práticas ineficientes, antieconômicas, de corrupção e outras 

inadequações; 

XVIII. o acompanhamento e monitoramento das publicações, 

recomendações e atos exarados pelo órgão central do Sistema de Controle; 

XIX. a execução de ações necessárias à elaboração do Relatório de 

Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas dos dirigentes 

máximos e responsáveis pela gestão de recursos públicos estaduais, ao 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

 XX. o acompanhamento e monitoramento da implementação das 

recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, dando ciência ao órgão central do Sistema de 

Controle; 

XXI. o acompanhamento na elaboração de normas e padronização de 

rotinas de procedimentos no âmbito do órgão ou entidade; 

XXII. o apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional; 

(...) (PARANÁ, 2019). 

 

No uso de suas atribuições, a Unidade de Controle Interno da Secretaria de 

Estado da Educação e do Esporte – SEED, elabora seu Plano de Trabalho para o 

exercício civil de 2021, em conformidade e em atendimento à Instrução Normativa 
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CGE n.º 01, de 10 de janeiro de 2021 – Controladoria-Geral do Estado do Paraná 

(CGE/PR). 

3 – AÇÕES E CRONOGRAMA REFERENCIAL DAS ATIVIDADES PARA 2021 
 

PLANO DE TRABALHO 2021 - Controle Interno/SEED 

AÇÃO   METAS CRONOGRAMA 

01: Elaborar o Relatório do 
Controle Interno para 

Prestação de Contas da SEED 
(IN nº 01/2021-CGE, Art. 2º - 

Ação 1) 

Elaboração do Relatório Final avaliativo dos 
controles internos administrativos da Pasta e 

parecer do Controle Interno, conforme legislação 
vigente, para compor a Prestação de Contas Anual 

do exercício de 2020 

janeiro a março/2021 

    

02: Atender às demandas 
geradas pela Controladoria-

Geral do Estado (IN nº 
01/2021-CGE, Art. 2º - Ação 2) 

Responder no Sistema e-CGE os formulários 
enviados a esta Secretaria, atendendo à Instrução 

Normativa vigente emitida pela CGE – PR 

janeiro a 
dezembro/2021 

Acompanhar o cumprimento dos prazos de 
validação de respostas nos formulários pela 

Diretoria-Geral nos sistemas e-CGE 

Atender e monitorar as ações dos departamentos 
da SEED referente às diversas solicitações 

encaminhadas pela CGE – PR 

    

03: Acompanhar as diligências 
dos Órgãos de Controle Externo 

e respondê-las se necessário 
(IN nº 01/2021-CGE, Art. 2º - 

Ação 3) 

Monitorar o Sistema de Gestão de 
Acompanhamento – SGA  

janeiro a 
dezembro/2021 Atender às demandas advindas do TCE – PR e/ou 

outros Órgãos do Controle Externo   

    

04: Monitorar e avaliar o 
cumprimento das 

recomendações do TCE - PR 
apresentadas nos Acórdãos 
publicados dos processos de 

Prestações de Contas Anuais da 
SEED a partir do exercício de 

2016 (IN nº 01/2021-CGE, Art. 
2º - Ação 4) 

Acompanhar as ações no âmbito da SEED para 
cumprimento das proposições exaradas nos 

Acórdãos publicados do TCE - PR referentes às 
inconsistências apontadas nas análises das 

Prestações de Contas Anuais da SEED 

abril a 
dezembro/2021 

    

05: Realizar avaliação, por 
amostragem, das unidades 

setoriais da SEED (IN nº 
01/2021-CGE, Art. 2º - Ação 5) 

CONTRATOS - Analisar o registro das informações 
no Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços 

– GMS dos contratos formalizados pela SEED  

março a 
outubro/2021 

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Monitorar as conciliações 
bancárias das contas correntes junto ao sistema 

contábil  

março, junho e 
setembro/2021 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL - Avaliar os processos de 
pagamentos no âmbito da SEED 

abril a outubro/2021 

ALMOXARIFADO - Avaliar os mecanismos de 
controle do almoxarifado dos materiais de consumo 

da SEED inseridos no sistema GMS 

março a 
setembro/2021 

ALMOXARIFADO - Avaliar os mecanismos de 
controle do almoxarifado dos bens permanentes da 
SEED inseridos no Sistema Patrimonial Móvel – GPM  

maio a 
setembro/2021 

FROTA - Verificar a regularidade da documentação junho e outubro/2021 
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dos veículos oficiais e a documentação de 

habilitação dos condutores que atuam no setor 
responsável 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Analisar 
o controle de gestão referente à execução dos 
serviços terceirizados contratados pela SEED 

(Portaria e limpeza da Sede/SEED) 

março, junho e 
agosto/2021 

 

 

4 – AVALIAÇÃO 

Realizar, ao final do exercício, análise avaliativa da execução do Plano de 

Trabalho, considerando o cumprimento das metas propostas, as dificuldades 

encontradas no desenvolvimento das ações e a eficiência das intervenções na 

melhoria dos sistemas de controles administrativos. 

Esta avaliação subsidiará a construção do Plano de Trabalho do Controle 

Interno avaliativo para o próximo período e a apresentação da conclusão dos 

trabalhos e dos resultados obtidos para o Gestor da Pasta. 

 

Curitiba, 12 de março de 2021. 

 

 

 

 
(Assinatura eletrônica) 

Luiz Eduardo Buard Junior 
Agente de Controle Interno/SEED 

 
 

De acordo, 
 

 
 

(Assinatura digital) 

Renato Feder 
Secretário de Estado da Educação e do Esporte 
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